Územní plán Úvalno
právní stav po změně č.1

Základní údaje o vyhotovení dokumentace „Územní plán Úvalno – právní stav po
Změně č.1“:
Územní plán Úvalno byl vydán Zastupitelstvem obce Úvalno dne 18.8.2011 jako opatření
obecné povahy pod č.j. 1/2011, které nabylo účinnosti dne 2.9.2011.
Územní plán Úvalno - Změna č.1 byla vydána na základě usnesení ZO Úvalno ze dne
29.6.2016 a nabyla účinnosti dne 18.8.2016.
V souladu s ustanovením § 55 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), bylo zajištěno toto
vyhotovení Územního plánu Úvalno zahrnující právní stav po Změně č.1.
Územní plán Úvalno – právní stav po Změně č.1 obsahuje:
• textovou část (obsah textové části je uveden na str. 3);
• grafickou část (obsah grafické části je uveden v kap. I.A.15. na str. 60).
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Ing. arch. Jaroslav Haluza
Hynaisova 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
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fKAKNK svjbZbkÍ ZApTAsĚkÉel ÚZbjÍ
NK=
OK=

wasíavěné=území=bólo=akíualázováno= =v=březnu=OMNRK= =
wasíavěné=území=je=zobrazeno=ve=vČkresech:= =
– fKBKNK=sČkres=základního=členění=území=N=:=RMMM=
– fKBKOK=elavní=vČkres=N=:=RMMM=

fKAKOK hlkCbmCb olZslgb ÚZbjÍ lBCbI lCeoAkv A olZJ
slgb gbel elaklT
PK=

Cílem= návrhu= územního= élánu= je= vóívářeí= éředéokladó= k=zabezéečení= udržáíelného= rozvoje=
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RK= elavní=cíle=rozvoje=území=obceI=ochranó=a=rozvoje=jeho=hodnoí:= = =
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RKPKOKSK= vČsíavbu=nízkoenergeíáckČch=domů=a=zaíeélování=síávajících=síavebX=
RKPKPK=
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SKNK= éředéokládaí=ve=sířednědobém=časovém=horázoníu=se=síagnací=až=velmá=mírnČm=éokleJ
sem=éočíu=obóvaíelI=éřá=současném=růsíu= éočíu=bóíůK=oůsí=éočíu=bóíů= bude= éřáměřenČ=
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SKOK= reséekíovaí= navržené= élochó= a= korádoró= nadmísíního= vČznamu= vóélČvající= ze= wásad=
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fKAKPK roBAkfpTfChÁ hlkCbmCbI sČbTkĚ svjbZbkÍ ZAJ
pTAsfTbikÝCe milCeI milCe mŘbpTAsBv A pvpTÉJ
jr pÍabikÍ ZbibkĚ
TK=

Územní=élán=člení=řešené=území=na:= =
TKNK= území=zasíavěné=a=v=něm=vómezuje:=
TKNKNK=
síabálázovanČ=síav=
TKNKOK=
élochó=éřesíavbóX=
TKOK= élochó=zasíaváíelnéX=
TKPK= nezasíavěné=území=Eúzemí=mámo=území=zasíavěné=a=zasíaváíelné)X=
TK4K= élochó=územních=rezervX=
UK= wákladní=členění=území=je=zobrazeno=ve=vČkresech:=
fKBKNK=
sČkres=základního=členění=území=N=:=RMMM=
fKBKOK=
elavní=vČkres=N=:=RMMM=
VK= Územní=élán=vómezuje=v=území=zasíavěnémI=élochách=éřesíavbóIzasíaváíelnČch=élochách=a=
nezasíavěném=území=íóío=élochó=s=rozdílnČm=zéůsobem=vóužáíí:=
=
hódE*) mlochy s rozdílnČm zéůsobÉm využáíí
mro bydlÉní sÉ vymÉzují:

B
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mlochó=bódlení==
=
=mlochó=bódlení=hromadného==
=
=
=mlochó=bódlení=ándáváduálního====

mro vÉřÉjnou ánfrasírukíuru sÉ vymÉzují:

O
OV
OH
OK
OS
D
DS

mlochó=občanského=vóbavení======
mlochó=veřejné=vóbavenosíá=======
mlochó=veřejnČch=éohřebášť=a=souvásejících=služeb=== =
mlochó=komerčních=zařízení=======
==

mlochó=íělovČchovó=a=séoríu====

mlochó=a=korádoró=doéravní=ánfrasírukíuró=bez=rozlášení=======
=

mlochó=sálnáční=doéravó====================

R=
=
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hódE*)

mlochy s rozdílnČm zéůsobÉm využáíí

DZ
T
TV
TE
TO
P

=

mlochó=drážní=doéravó=

mlochó=a=korádoró=íechnácké=ánfrasírukíuró=bez=rozlášení=================
=

=mlochó=éro=vodní=hoséodářsíví====================

=

=mlochó=éro=energeíáku===============

=

=mlochó=íechnáckého=zabezéečení=obce===============

mlochó=veřejnČch=érosíransíví=====

mro smíšÉnÝ využáíí sÉ vymÉzují:

S
SO
SK

mlochó=a=korádoró=smíšeného=vóužáíí========
=

mlochó=smíšené=obóíné=======

=

horádoró=smíšené=bez=rozlášení=

mro vČrobu a skladování sÉ vymÉzují:

V
VD

mlochó=vČrobó=a=skladování=======================
=

mlochó=drobné=vČrobó=a=vČrobních=služeb=========

mro vodní élochy a íoky sÉ vymÉzují:

W

mlochó=vodní=a=vodohoséodářské=bez=rozlášení==

mro zÉlÉň sídÉlní sÉ vymÉzují:

ZS
ZP
ZX

mlochó=sídelní=zeleně======
=

mlochó=éarkůI=hásíoráckČch=zahrad========

=

mlochó=zeleně=osíaíní=a=séecáfácké=============

mro zÉlÉň v krajáně sÉ vymÉzují:

KZ

mlochó=krajánné=zeleně=============

mlochy zÉmědělskÝ sÉ vymÉzují:

Z

mlochó=zemědělské====

mro élochy lÉsní sÉ vymÉzují:

L

mlochó=lesní=====

=
moznK=
EG)=–=kódI=kíerČ=umožňuje=ádeníáfákacá=éloch=v=grafácké=čásíá==
NMK= mlochó=s=rozdílnČm=zéůsobem=vóužáíí=dle=bodu=V=jsou=zobrazenó=ve=vČkresu:=
fKBKOK= elavní=vČkres=N=:=RMMM=
NNK= wa=hlavní=érvkó=vČznamnČm=zéůsobem=ovlávňující=urbanásíáckou=konceécá=obce=éovažovaí:=
NNKNK= vrch=pírážášíě=s=rozhlednouX===
NNKOK= geomorfologáá= a= admánásíraíávní= hranáce= obceI= z=náchž= vČchodní= čásí= hranác= ívoří= síáíní=
hranácí=s=molskou=reéublákouX=
NNKPK= základní=doéravní=íeénó:=
NNKPKNK= sálnáce=fLRTX=
NNKPKOK= osíaíní=sálnáční=síť=EffL4SM=a=fffL4RVP)X= =
NNKPKPK= vČznamné=mísíní=komunákaceX=
NNKPK4K= železnáční=dráhu=celosíáíního=vČznamu=léava=vČchodJhrnovJllomouc= =
NNK4K= vČznamnější=vodoíeče=a=sousíava=vodních=éloch:=
NNK4KNK= řeka=léava=a=eájnáckČ=éoíokX=
S=
=
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NNKRK= vČznamné=élošné=a=lánáové=segmeníó=zeleně:=
NNKRKNK= lesní= masívó= v=záéadní= čásíá= řešeného= území= včeíně= lesních= éloch= na= vrchu=
pírážášíěX=
NNKRKOK= zeleň=éodél=řekó=léavóX=
NOK= mřá=dalším=řešení=élošného=a=érosíorového=uséořádání=obce=budou=reséekíovánó=íóío=zásaJ
dó:==
NOKNK= oozvoj=bódlení:=
NOKNKNK= nebudou= navrhovánó= zasíaváíelné= élochó= v=lokaláíě= Branáce= Elokaláía= u= síáíní=
hranáce=s=molskou=reéublákouX=
NOKNKOK= élochó= éro= bódlení= éřednosíně= éřáéravovaí= v=lokaláíách= s=ekonomáckó=dosíuéJ
nou=ánfrasírukíurouI=doéravně=naéojáíelné=a=v=návaznosíá=na=zasíavěné=územíX=
NOKNKPK= čásí=éloch=bódlení=éřáéravovaí=á=v=élochách=smíšenČch=obóínČchX= =
NOKOK= oozvoj=veřejné=ánfrasírukíuró:=
NOKOKNK= zařízení=občanského=vóbavení=s=vČznamem=éro=celou=obec=éřednosíně=lokaláJ
zovaí= v=cenírální=čásíá=obceI=éoéřK= v=návaznosíá=na= éřáéravované= zasíaváíelné=
élochó=éro=bódlení=s=velkou=koncenírací=oaX=
NOKOKOK= éřá=rozhodování=o=éodéoře=vznáku=novČch=zařízení=občanské=vóbavenosíá=éodJ
éorovaí=zejména:=
NOKOKOKNK= vóužáíí= éloch= a= objekíů= nevóužáíČch= Eélochó= s=ukončenou= vČrobní= čánJ
nosíí)X=
NOKOKOKOK= konverzá=éloch=a=objekíů=na=komerční=zařízeníI=u=náchž=současné=vóuJ
žáíí=je=nevhodnéI=rušávé=a=snážuje=hodnoíó=navazujících=éozemků=bódJ
leníX==
NOKOKOKPK= vznák= novČch= zařízení= v=élochách= smíšené= obóíné= zásíavbó= s=cílem=
snížáí= nárokó= na= doéravní= obsluhu= územíI= snížáí= docházkové= vzdáleJ
nosíá=k=zařízením=a=„ožáváí“=monofunkční=élochó=éro=bódleníX===
NOKPK= eoséodářskČ=rozvoj:=
NOKPKNK= zasíaváíelné= élochó= éro= vČrobu= a= skladování= éřednosíně= lokalázovaí=
v=éoloháchI= ve= kíerČch= jáž= lze= různČmá= oéaířenímá= mánámalázovaí= éříéadné=
škodlávé=vlávó=na=bódleníX=
NOKPKOK= uéřednosínáí=doélnění=volnČch=éroluk=ve=síávající=zóně=vČrobó=a=skladů=éřá=seJ
verovČchodním=okrajá=zasíavěného=územíEv=návaznosíá=na=sálnácá=fLRT)X=
NOKPKPK= neéodéorovaí= rozšářování=rušávé= vČrobní=čánnosíá=v=lokaláíách= navazujících= na=
élochó=bódleníX=
NOKPK4K= éreferovaí=vóužáíí=síávajících=nevóužáíČch=vČrobních=éloch=Ebrownfáelds)=v=lokaJ
láíách=u=náchž=lze=elámánovaí=éříéadné=negaíávní=vlávó=na=élochó=bódleníX=
NOK4K= oozvoj=rekreace:=
NOK4KNK= za=nejvČznamnější=éro=rozvoj=rekreace=éovažovaí=íóío=lokaláíó=Eélochó):= =
NOK4KNKNK= élochó=lesníEzejména=na=vrchu=pírážášíě)X=
NOK4KNKOK= élochó=róbníkůX=
NOK4KNKPK= élochó=éro=íělovČchovu=a=séoríX=
NOK4KOK= nebude=éodéorováno:=
NOK4KOKNK= zakládání=novČch=zahrádkářskČch=osadX==
NOK4KOKOK= zakládání= chaíovČch= osad= a= éovolování= jednoílávČch= chaí= ándáváduální=
rekreace=v=nezasíavěném=území=a=élochách=zasíaváíelnČchX=
NOK4KPK= rozvoj=hromadné=rekreace=se=neéředéokládáX=
NOKRK= honceéce=rozvoje=zeleně:=
T=
=

=================================================================================================

NOKRKNK= za=základní=kosíru=rozvoje=krajánné=zeleně=éovažovaí:=
NOKRKNKNK= élochó=lesníX=
NOKRKNKOK= nelesní=doérovodnou= zeleň=éodél=vodních= íoků=a=rozéíČlenou= zeleň= v=
krajáněX==
NOKRKOK= akceéíovaí= a= v=dalším= řešení= éodrobné= dokumeníace= dále= éroéracovaí= íóío=
nové=návrhó=na=doélnění=sósíému=sídelní=a=krajánné=zeleně:=
NOKRKOKNK= návrh=zeleně=vázanČ=na=územní=sósíém=ekologácké=síabáláíó=územíX=
NOKRKOKOK= návrh=zeleně=mezá=élochou=vČrobó=a=skladování=a=rezervní=élochou=éro=
bódlení=éodél=sálKffL4SMX=

symÉzÉní zasíaváíÉlnČch éloch a éloch éřÉsíavby
NPK= wasíaváíelné=élochó=a=élochó=éřesíavbó=jsou=grafáckó=vómezenó=ve=vČkresech:=
fKBKNK= sČkres=základního=členění=N=:=R=MMM= =
fKBKOK= elavní=vČkres=N=:=R=MMM= =
N4K= modrobnČ=seznam=zasíaváíelnČch=éloch=a=éloch=éřesíavbó:=

U=
=

=================================================================================================

=
pÉznam zasíaváíÉlnČch éloch a éloch éřÉsíavby

P=

4=

5

S

T

U=

bódlení=bez=rozlášeníEna=bódlení=hromadné=a=
bódlení=ándáváduálníF=na=éloše=zemědělské=éůdó=

ano

ne

ne

éodmínka=amN=

BJZN=

mlochó=bódlení=

BfJZN=

mlochó=bódlení=ándáváduálního===zasíaváíelná=élocha=

bódlení=v=rodánnČch=domech=na=éloše=zemědělské=
půdó=

ne

ne

ne

=

lhJZN=

mlochó=komerčních=zařízení=

komerční=zařízení=na=éloše=zemědělské=půdó=a=
zahradó=

ne

ne

ne

=

lpJZN=

mlochó=íělovČchovó=a=séoríu= zasíaváíelná=élocha=

séoríovní=zařízení=na=éloše=osíaíní=

ne

ne

ne

=

zasíaváíelná=élocha=

korádor=éro=doéravní=síavbu=na=éloše=osíaíní= = =

ne

ne

ne

=

zasíaváíelná=élocha=

korádor=éro=doéravní=síavbu=na=éloše=osíaíní=

ne

ne

ne

=

zasíaváíelná=élocha=

élocha=éro=doéravní=síavbu=na=éloše=osíaíní=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

aJZN=
aJZP=
aJZ4=

mlochó=a=korádoró=doéravní=
ánfrasírukíuró========
mlochó=a=korádoró=doéravní=
ánfrasírukíuró========
mlochó=a=korádoró=doéravní=
ánfrasírukíuró========

zasíaváíelná=élocha=

Charakíerásíáka změnó ve vóužáíí éloch

éoznámka

O=

kávrh zařazení
élochóI dle zéůsobu érovedení změnó v jejách vóužáíí

lsíaíní séecáfácké
éožadavkó Eérojekíauíorázovaný archáíekí)

N=

aruh élochó s rozdílným
zéůsobem vóužáíí

možadavek na éořízení
regulačního élánu jako
éodmínkó éro rozhodování o změnách v
území

lznačK
élochó

možadavek na éořízení
územní síudáe jako
éodmínkó éro rozhodování v území

=

zasíaváíelná=élocha=

apJZN=

mlochó=sálnáční=doéravó===============zasíaváíelná=élocha=

apJZO=

mlochó=sálnáční=doéravó===============zasíaváíelná=élocha=

apJZP=

mlochó=sálnáční=doéravó===============zasíaváíelná=élocha=

apJZR=

mlochó=sálnáční=doéravó===============zasíaváíelná=élocha=

élocha=éro=doéravní=síavbu=na=éloše=zemědělské=
půdó==
élocha=éro=doéravní=síavbu=na=éloše=zemědělské=
půdó==
élocha=éro=doéravní=síavbu=na=éloše=zemědělské=
půdó==
élocha=éro=doéravní=síavbu=na=éloše=osíaíní==

V=
=

P=

apJZS=

mlochó=sálnáční=doéravó===============zasíaváíelná=élocha=

apJZT=

mlochó=sálnáční=doéravó===============zasíaváíelná=élocha=

apJZU=

mlochó=sálnáční=doéravó===============zasíaváíelná=élocha=

TJZN=
TJZO=
TJZP=
TJZ4=
TJZT=
TJZU=
TJZV=
TJZNM=
TsJZN=
mJZN=
mJZO=

mlochó=a=korádoró=íechnácké=
ánfrasírukíuró=
mlochó=a=korádoró=íechnácké=
ánfrasírukíuró=
mlochó=a=korádoró=íechnácké=
ánfrasírukíuró=
mlochó=a=korádoró=íechnácké=
ánfrasírukíuró=
mlochó=a=korádoró=íechnácké=
ánfrasírukíuró=
mlochó=a=korádoró=íechnácké=
ánfrasírukíuró=
mlochó=a=korádoró=íechnácké=
ánfrasírukíuró=
mlochó=a=korádoró=íechnácké=
ánfrasírukíuró=
mlochó=éro=vodní=hoséodářJ
síví=
mlocha=veřejného=érosíranJ
síví=
mlocha=veřejného=érosíranJ

zasíaváíelná=élocha=
zasíaváíelná=élocha=
zasíaváíelná=élocha=
zasíaváíelná=élocha=
zasíaváíelná=élocha=
zasíaváíelná=élocha=
zasíaváíelná=élocha=
zasíaváíelná=élocha=
zasíaváíelná=élocha=
zasíaváíelná=élocha=
zasíaváíelná=élocha=

Charakíerásíáka změnó ve vóužáíí éloch

éoznámka

O=

kávrh zařazení
élochóI dle zéůsobu érovedení změnó v jejách vóužáíí

lsíaíní séecáfácké
éožadavkó Eérojekíauíorázovaný archáíekí)

N=

aruh élochó s rozdílným
zéůsobem vóužáíí

možadavek na éořízení
regulačního élánu jako
éodmínkó éro rozhodování o změnách v
území

lznačK
élochó

možadavek na éořízení
územní síudáe jako
éodmínkó éro rozhodování v území

=================================================================================================
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S

T

U=

élocha=éro=doéravní=síavbu=na=éloše=osíaíní=
élocha=éro=doéravní=síavbó=na=éloše=zemědělské=
půdó=a=osíaíní=
élocha=éro=doéravní=síavbu=na=éloše=zemědělské=
půdó=a=osíaíní=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

korádor=éro=íechnáckou=ánfrasírukíuru=na=éloše=
osíaíní=
korádor=éro=íechnáckou=ánfrasírukíuru=na=éloše=
osíaíní=
korádor=éro=íechnáckou=ánfrasírukíuru=na=éloše=
osíaíní=
korádor=éro=íechnáckou=ánfrasírukíuru=na=éloše=
osíaíní=
korádor=éro=íechnáckou=ánfrasírukíuru=na=éloše=
zemědělské=éůdó=a=éloše=osíaíní=
korádor=éro=íechnáckou=ánfrasírukíuru=na=éloše=
zemědělské=éůdó=
korádor=éro=íechnáckou=ánfrasírukíuru=na=éloše=
zemědělské=éůdó=
korádor=éro=íechnáckou=ánfrasírukíuru=na=éloše=
osíaíní=
korádor=éro=vodní=hoséodářsíví=na=éloše=zemědělJ
ské=éůdó=
élocha=éro=veřejné=érosíransíví=na=éloše=zemědělJ
ské=éůdó=
élocha=éro=veřejné=érosíransíví=na=éloše=osíaíní=

NM=
=

O=

P=

Charakíerásíáka změnó ve vóužáíí éloch

éoznámka

N=

kávrh zařazení
élochóI dle zéůsobu érovedení změnó v jejách vóužáíí

lsíaíní séecáfácké
éožadavkó Eérojekíauíorázovaný archáíekí)

aruh élochó s rozdílným
zéůsobem vóužáíí

možadavek na éořízení
regulačního élánu jako
éodmínkó éro rozhodování o změnách v
území

lznačK
élochó

možadavek na éořízení
územní síudáe jako
éodmínkó éro rozhodování v území

=================================================================================================

4=

5

S

T

U=

ne

ne

ne

=

ano

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

síví=
plJZN=

mlochó=smíšené=obóíné= = = = = = = zasíaváíelná=élocha=

plJZO=

mlochó=smíšené=obóíné= = = = = = = zasíaváíelná=élocha=

plJZP=

mlochó=smíšené=obóíné= = = = = = = zasíaváíelná=élocha=

plJZ4=

mlochó=smíšené=obóíné= = = = = = = zasíaváíelná=élocha=

plJZR=

mlochó=smíšené=obóíné= = = = = = = zasíaváíelná=élocha=

plJZS=

mlochó=smíšené=obóíné= = = = = = = zasíaváíelná=élocha=

plJZT=

mlochó=smíšené=obóíné= = = = = = = zasíaváíelná=élocha=

plJmN=

mlochó=smíšené=obóíné= = = = = = = éřesíavbová=élocha=

phJZN=

horádoró=smíšené=bez=rozláJ
šení=

zasíaváíelná=élocha=

phJZO=

horádoró=smíšené=bez=rozláJ
šení=

zasíaváíelná=élocha=

phJZ4=

horádoró=smíšené=bez=rozláJ
šení=

zasíaváíelná=élocha=

phJZR=

horádoró=smíšené=bez=rozláJ

zasíaváíelná=élocha=

élocha==smíšená=obóíná=na=éloše=zemědělské=
půdó=a=zahrad=
élocha==smíšená=obóíná=na=éloše=zemědělské=
půdó=
élocha==smíšená=obóíná=na=éloše=zemědělské=
půdó=a=zahrad=
élocha==smíšená=obóíná=na=éloše=zemědělské=
půdó=
élocha==smíšená=obóíná=na=éloše=zemědělské=
půdó==
élocha==smíšená=obóíná=na=éloše=zemědělské=
půdó=
élocha==smíšená=obóíná=na=éloše=zemědělské=
půdó=
élocha==smíšená=obóíná=na=éloše=nevóužáíČch=
objekíů=a=osíaíní=
korádor=éro=doéravní=a=íechnáckou=ánfrasírukíuru=–=
vČsíavba=mísíní=komunákace=a=ánženČrskČch=sííí=J
na=éloše=zemědělské=éůdó=
korádor=éro=doéravní=a=íechnáckou=ánfrasírukíuruJ
vČsíavba=mísíní=komunákace=a=ánženČrskČch=sííí=na=
éloše=osíaíní==
korádor=éro=doéravní=a=íechnáckou=ánfrasírukíuru=J=
vČsíavba=éřeložkó=sálKfKířK=a=vedení=sk==na=éloše=
osíaíní=a=zemědělské=éůdó==
korádor=éro=doéravní=a=íechnáckou=ánfrasírukíuru=J=

NN=
=

O=

mlocha=vČrobó=a=skladování==============
zasíaváíelná=élocha=

sJZO=

mlocha=vČrobó=a=skladování==============
zasíaváíelná=élocha=

sJZP=

mlocha=vČrobó=a=skladování==============
zasíaváíelná=élocha=

saJZO=
saJZP=

5

S

T

U=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

ne

ne

ne

=

vČsíavba=mísíní=komunákace=a=ánženČrskČch=sííí=na=
éloše=zemědělské=éůdó=a=osíaíní=

sJZN=

mlochó=drobné=vČrobó=a=
vČrobních=služeb=========
mlochó=drobné=vČrobó=a=
vČrobních=služeb=========
mlochó=drobné=vČrobó=a=
vČrobních=služeb=========

4=

P=

šení=

saJZN=

Charakíerásíáka změnó ve vóužáíí éloch

éoznámka

N=

kávrh zařazení
élochóI dle zéůsobu érovedení změnó v jejách vóužáíí

lsíaíní séecáfácké
éožadavkó Eérojekíauíorázovaný archáíekí)

aruh élochó s rozdílným
zéůsobem vóužáíí

možadavek na éořízení
regulačního élánu jako
éodmínkó éro rozhodování o změnách v
území

lznačK
élochó

možadavek na éořízení
územní síudáe jako
éodmínkó éro rozhodování v území

=================================================================================================

zasíaváíelná=élocha=
zasíaváíelná=élocha=
zasíaváíelná=élocha=

élocha=vČrobó=a=skladování=na=éloše=zemědělské=
půdó=
élocha=vČrobó=a=skladování=na=éloše=zemědělské=
půdó=
élocha=vČrobó=a=skladování=na=éloše=zemědělské=
půdó=
élocha=drobné=vČrobó=a=vČrobních=služeb=na=éloše=
zemědělské=éůdó=
élocha=drobné=vČrobó=a=vČrobních=služeb=na=éloše=
zemědělské=éůdó=
élocha=drobné=vČrobó=a=vČrobních=služeb=na=éloše=
zemědělské=éůdó=

=
moznK=
EN)=–=kódI=kíerČ=umožňuje=ádeníáfákacá=éloch=v=grafácké=čásíá==

NO=
=

=

N4KNK= modmínkó=éro=vóužáíí=zasíaváíelnČch=élochI=éloch=éřesíavbó=a=éloch=čásíečně=EéodmíněJ
ně)=zasíaváíelnČch=síanovuje=kaéKfKAKSK=

fKAK4K hlkCbmCb sbŘbgkÉ fkcoApTorhTrovI sČbTkĚ
mlajÍkbh mol gbgÍ rjÍpŤlsÁkÍ
almoAskÍ fkcoApTorhTroA
Šárší doéravní vazby
NRK= kávrhem=dosíavbó=a=modernázace=doéravní=ánfrasírukíuró=zleéšáí=éarameíró=síávající=doéravJ
ní=sííě=a=vóívořáí=éodmínkó=éro=doéravní=obsluhu=zasíaváíelnČch=élochK=
NSK= s=území=hájáí=korádoróI=éřáéravovaí=a=érosazovaí=realázacá=návrhovČch=érvků=rozvoje=doéravní=
ánfrasírukíuróI=znázorněnČch=ve=vČkresu=fKBKOK
NTK= Územně=hájáí=korádoró=éro=návrhó=na=dosíavbu=a=modernázacá=základní=komunákační=sííě=obce=
Úvalno=s=éáíeřním=íahem=sálnáce=fLRT=a=návaznČch=komunákačních=éříčekK
NUK= oeséekíovaí=v=území=síávající=élochó=železnáční=doéravóI=ve=kíerČch=se=éředéokládá=moderJ
názace=železnáční=íraíě čK=PNM=léava=vČchodJhrnovJllomoucK
NVK= oeséekíovaí=návaznosíá=úérav=doéravní=sííě=na=sousední=obce=defánované=ve=vČkresu=ffKBKOK=

homunákační síť
OMK= ka=území=obce=Úvalno=reséekíovaí=konceécá=modernázace=základní=komunákační=sííěI=kíerá=
je=íahem=fLRT=a=na=ně=navazujícímá=sálnácemá=ffK=a=fffK=ířídK=
ONK= s=návrhu=konceéce=rozvoje=základní=komunákační=sííě=akceéíovaí=níže=uvedené=érvkóI=kíeré=
předsíavují=v=zásadě=ířá=skuéánó=oéaíření:=
ONKNK= návrhó=éřeložek=vóbranČch=úseků=síávajících=íahůX=
ONKOK= návrhó= éřesíavbó= zemního= íělesa= síávajících= íahů= v=rámcá= jejách= homogenázace= a= moJ
dernázaceX=
ONKPK= návrhó=éřesíavbó=zemního=íělesa=síávajících=křážovaíekX=
OOK= ka=území=obce=hájáí=korádoró=éro=vČsíavbu=a=modernázacá=komunákační=sííě=včeíně=oéaíření=
éro=omezení=negaíávních=vlávů=doéravóI=vóvolanČch=úérav=návaznČch=nebo=křážujících=komuJ
nákací=a=rekonsírukcá=čá=dosíavbu=éěších=a=cóklásíáckČch=írasK=
OPK= ka=území=obce=hájáí=korádoró=éro=íóío=úéravó=na=sííá=sálnác=fKířídó:=
OPKNK= éřeložka=sálKfLRT=EÚvalno=J=Brumováce)=Ev=korádorech=phJw4I=apJwO)X==
OPKOK= éřesíavba=zemního=íělesa=érůíahu=sálKfLRT=éro=zvČšení=bezéečnosíá=Eúéravó=na=vjezdu=do=
obceI=úéravó=křážovaíkó=sálKfLRT=x=sálKfffL4RVP)=Ev=korádorech=aJwPI=aJw4)X=
OPKPK= éřesíavba=zemního=íělesa=sálKfLRT=v=rámcá=vóbudování=křážovaíkó=éro=naéojení=zasíaváíelJ
nČch=éloch=érůmóslové=zónó=Ev=korádoru=apJwP)X=
O4K= ka=území=obce=hájáí=élochó=a=korádoró=éro=íóío=osíaíní=úéravó=na=návazné=komunákační=sííá:=
O4KNK= éřeložka= sálKffL4SM= vóvolaná= sloučením= dvou= blízko= sáíuovanČch= křážovaíek= na= sálKfLRT=
v=návazném=území=hrnova=do=jedáné=křážovaíkó=naéojující=současně=á=érůmóslovou=zónó=
ČervenČ=dvůr=Ev=korádoru=apJwT)X=
O4KOK= éřesíavba=zemního=íělesa=sálK=fffL4RVP=včK=mosíu=éřes=řeku=léavu=Ev=korádoru=aJwN)X=
O4KPK= vČsíavba= mísíních= komunákací= éro= doéravní= obsluhu= zasíaváíelnČch= éloch= érůmóslové=
zónó=sJwNI=sJwOI=sJwPI=saJwNI=saJwOI=saJwP=a=zasíavěnČch=éloch=komerčních=zařízení=
včK=vóvolané=úéravó=sálK=fLRT=a=úéravó=účelové=komunákace=Ev=korádorech=phJwNI=phJwNI=
mJwNI=apJwP)X=
O4K4K= vČsíavba=mísíních=komunákací=vedenČch=jážně=a=severně=se=sálK=fffL4RVP=éro=doéravní=obJ
sluhu= zasíavěnČch= a= zasíaváíelnČch= éloch= plJwOI= plJwPI= plJw4I= plJwRI= plJwSI= plJ
wTI=BJwN=a=návazné=rezervní=élochó=éro=bódlení=Ev=korádorech=phJwOI=phJwR)X=
NP=
=

=

O4KRK= vČsíavba= éroéojovací= komunákace= jh= éodél= íraíě Ča= éro= zrušení= křážovaíkó= v=íěsné=
blízkosíá=křážovaíkó=fLRT=x=sálKfffL4RVP=Ev=korádoru=apJwS)X=
O4KSK= éřesíavba=zemního=íělesa=záhumenní=účelové=komunákace=mezá=sálKfLRT=a=sálKffL4SM=éro=
doéravní=obsluhu=zasíavěnČch=éloch=bódlení=Ev=korádoru=apJwU)X=
O4KTK= vČsíavba=élochó=éro=nákladní=auíomobáló=éro=zamezení=odsíavování=nákladních=vozádel=
v=élochách=bódlení=Ev=éloše=apJwR)X=
ORK= Územní= élán= éřáéoušíí= mámo= grafáckó= znázorněné= úéravó= komunákační= sííě= á= další= lokální=
úéravóI= sledující=dosažení= normovČch= éarameírů= élaínČch= v=době= vČsíavbóI=odsíranění= doJ
éravně=závadnČch=úseků=aKjK=za=íěchío=éodmínek:=
ORKNK= úéravó= budou= érovedenó= v=rámcá= vómezenČch= veřejnČch= érosíransívíI= éříéadně= éloch=
sálnáční=doéravó=a=nebudou=zasahovaí=do=síabálázovanČch=Esíávajících)I=zasíaváíelnČch=a=
přesíavbovČch=éloch=vómezenČch=územním=élánemX=
ORKOK= úéravó= nezhorší= užáínou= hodnoíu= veřejnČch= érosíransíví= a= nezhorší= síávající= možnosíá=
doéravní=obsluhó=navazujících=élochX=
ORKPK= budou= reséekíovánó= síávající=ánženČrské= sííě= Eéřáéoušíí= se= jejách= éřeložení= v=rámcá= vóJ
mezenČch=veřejnČch=érosíransíví)X=====
OSK= kávrhem=dosíavbó= komunákační=sííě= éodéorovaí=omezování=emásí=mobálních= zdrojů= znečášJ
ťování=ovzduší=a=éřá=vČsíavbě=komunákací=reséekíovaí=sélnění=ámásních=lámáíů=láíek=znečášťuJ
jících=ovzduší=v=jejách=okolíK=

ŽÉlÉznáční síť
OTK= ka=území=obce=Úvalno=reséekíovaí=celosíáíní=írať čKPNM=léava=vČchod=–=hrnov=–=llomouc=
zajášťující=vazbó=směrem=na=BruníálI=llomoucI=léavu=a=geseník=včK=vazeb=na=železnáční=síť=
na=území=molské=reéublákóK=
OUK= s=rámcá=éloch=vómezenČch=územním=élánem=éro=železnáční=doéravu=reséekíovaí=sledované=
záměró=modernázace=íraíěK==

lsíaíní doérava
OVK= mřá=rozhodování=o= rekonsírukcá=veřejnČch= érosíransívích= éreferovaí=segregacá=éěší=a= cóklásJ
íácké=doéravó=od=doéravó=auíomobálovéK==
PMK= oozvoj= sííě= cóklásíáckČch= íras= řešáí= v=koordánacá= s= rozvojem= cóklásíácké= doéravó= v=návazném=
územíK=
PNK= s=území=akceéíovaí=vedení=cóklásíácké=írasó=léava=–=hrnov=v=korádoru=éodél=řekó=léavóK=
POK= sóívářeí= územní= éodmínkó= éro= zleéšení= funkce= hromadné= doéravó= v=rámcá= áníegrovaného=
doéravního=sósíémuK==
PPK= možadavkó= novČch= éarkovacích= kaéacáí= zasíaváíelnČch= éloch= zajásíáí= v=rámcá= íěchío= élochK=
iokalázace= a= velákosí= éarkovacích= éloch= bude= uéřesněna= v=rámcá= zéracování= éodrobné= doJ
kumeníaceK==
P4K= s=území=akceéíovaí=élochu=éro=sálnáční=doéravu=apJwR=éoblíž=íraíě ČaI=ve=kíeré=se=éředéoJ
kládá=umísíění=éarkovací=élochó=éro=nákladní=auíomobálóK==
PRK= s=élochách= síávající= zásíavbó= bódleníI= v=élochách= smíšeného= vóužáííI= élochách= vČrobó= a=
skladů=se=éřáéoušíí=umísíění=éarkovacích=éloch=a=éarkovacích=objekíůI=éokud=jejách=umísíění=
nebude= v=rozéoru= s=éodmínkamá= síanovenČmá= v=kaéK= fKAKSKI= s= érávnímá= éředéásó= k=ochraně=
zdraví=a=nedojde=ke=zhoršení=obóíného=érosíředíK=

lbÉcná usíanovÉní s účánnosíá éro návrhy jÉdnoílávČch druhů doéravy
PSK= horádor= je=élocha= vómezená= územním= élánem=éro= umísíění= vedení= doéravní=ánfrasírukíuróK=
s=íéío= éloše= lze= umísíáí= doéravní= síavbu= v=éolozeI= kíerá= nejléée= vóhovuje= mísíním= éodmínJ
kám=Eéo=érověření=v=éodrobné=dokumeníacá)K=sóužáíí=élochó=korádoru=nesmí=znemožnáí=umísJ
tění=doéravní=síavbóK==
N4=
=

=

PTK= horádoró=doéravní=ánfrasírukíuró=jsou=vómezenó=ve=vČkresech:=
fKBKNK=
sČkres=základního=členění=území=N=:=RMMM=
fKBKOK=
elavní=vČkres=N=:=RMMM=
=
PUK= horádoró= se= vómezují= jako= zasíaváíelná= élocha= a= cháée= se= íímío= možnosí= umísíění= síavbó=
souvásející=s=účelemI=éro=kíerČ=je=korádor=vómezen=Edoéravní=ánfrasírukíura)K=
PVK= Akceéíuje=se=členění=korádorů=éro=doéravní=ánfrasírukíuru=na=korádoró:=
PVKNK= vóhrazené= éouze= éro= vedení= doéravních= síaveb= bez= dalšího= členěníK= se= vČkresu= se=
označují==aJwKKX=
PVKOK= séolečné=s=íechnáckou=ánfrasírukíurouI=ve=vČkrese=označené=phJwKK=Ev=éříéadech=souběJ
hu= doéravní= síavbó= a= lánáového= vedení= íechnáckéI= se= éřáéoušíí= jejách= séolečné= vedení=
v=jednom=korádoru)=
4MK= horádor=vómezuje=možné=směrové=odchólkó=osó=írasó=navrhované=lánáové=síavbóK=sómezení=
korádoru=je=nuíno=éovažovaí=za=maxámalásíáckéI=íznKI=že=v=korádoru=musí=bČí=obsaženó=á=síavbó=
nezbóíné=k=zajášíění=řádného=užívání=síavbó=EmosíóI=oéěrné=zdáI=éroéusíkóI=íunelóI=aéodK=éoJ
kud=nejsou=grafáckó=vómezenó=jako=samosíaíná=síavba)K=oozsah=síavbóI=velákosí=a=éoloha=v=
rámcá=korádoru=bude=síanovena=éodrobnou=dokumeníacáK=
4NK= wměnu=velákosíá=a=érůběhu=korádoru=Es=vČjámkou=korádoru=éro=účelové=cesíó)=lze=érovésí=éouJ
ze=na=základě=vódané=změnó=územního=élánuK=
4OK= mro= návrh= účelovČch= cesí= lze= za= korádor= éovažovaí= á= vlasíní=zobrazení= cesíó= Ekorádor= v= šířá=
navrhované=cesíó)K=mřáéoušíí=se=změnó=írasó=korádoru=éřá=dodržení=íěchío=éodmínek:=
4OKNK= měněná=írasa=nebude=zasahovaí=do:=
4OKNKNK= zákonem= =chráněnČch=čásíá=éřírodóX=
4OKNKOK= éozemků=určenČch=k=élnění=funkce=lesaX=
4OKNKPK= vodních=éloch=a=íoků=Es=vČjámkou=křížení=s=vodním=íokem)=
4OKOK= nezhorší=se=současné=éodmínkó=éro=zéřísíuénění=éozemků=
4OKPK= nebude=v=rozéoru=se=zéracovávanČmá=éozemkovČmá=úéravamáX=
4PK= aosavadní=vóužáíí=území=uvnáíř=návrhovČch=korádorů=se=nemění=do=dobó=uéřesnění=éodrobJ
nou=dokumeníacíK=
44K= léaíření=ke=snížení=negaíávních=vlávů=z=doéravó:=
44KNK= éro=snížení=doéravního=hluku=a=čásíečnou=elámánacá=zélodán=doéravó=se=doéoručuje=reaJ
lázovaí=vČsadbu=vegeíace=éodél=sálnác=fKířídóK=molohuI=velákosí=éloch=k=vČsadbě=a=druh=vČJ
sadbó=uéřesní=éodrobná=dokumeníaceK=sČsadbu=realázovaí=zejména=v=rámcá=vómezenéJ
ho=korádoruX=
44KOK= éro=snížení=vlávů=hluku=z=doéravó=realázovaí=éřá=érůchodu=síáíních=sálnác=v=blízkosíá=éloch=
bódlení= v=rámcá= élochó= korádoru= éroíáhlukové= síěnóX= v=éříéadě= že= érosíorová= dáséozáce=
neumožňuje=vložení=éřekážkó=éro=šíření=hluku=budou=érovedenó=nezbóíné=úéravó=na=obJ
jekíechX=
4RK= mříéadná= změna= označení= sálnáceI= éoéřK= železnáce= nemá= éro= další= rozhodování= o= vóužáíí=
území=vláv=a=slouží=éouze=éro=éřesnější=oráeníacáK==

TbCekfChÁ fkcoApTorhTroA
sodní hoséodářsíví
Zásobování éáínou vodou
4SK= Akceéíovaí=naéojení=vodovodu=obce=Úvalno=na=vodní=zdroj=–=vrí=esJN=s=kaéacáíou=R=lLsI=kíerČ=
éoskóíuje=dosíaíečnou=rezervu=éro=rozvoj=obceK=
4TK= wrušáí=ochranu=vodního=zdroje=–=nefunkčního=vríu=sOI=kíerČ=nelze=vóužíí=aná=v=budoucnuK=
4UK= Akceéíovaí=síávající=sósíém=zásobování=ve=dvou=ílakovČch=éásmechK=

NR=
=

=

4VK= mro=lokaláíó=navržené=k=zasíavění=reséekíovaí=korádoró=éro=umísíění=vodovodních=řadů=a=obJ
jekíů=na=nách=sloužících=éro=zásobování=éáínou=vodou:=
=
zasíaváíelné élochó
čK
BJZN=
sJZOI=sJZP=
saJZN=
plJZN=
plJmN=

korádor
čK
phJZOI=TJZT=
phJZN=
TJZO=
TJZP=
TJZNM=

korádor éro
řadó==naéojené=na=vodovod=horního=ílK=éásma=uvnáíř=élochó=éroéojené=kvůlá=zokruhování=
řad=naéojenČ=na=vodovod=dolního=ílK=éásma==
řad==naéojenČ=na=vodovod=dolního=ílK=éásma=
řad==naéojenČ=na=vodovod=dolního=ílK=éásma=do=érůmóslové=zónó=
řad=naéojenČ=na=vodovod=dolního=ílK=éásma=u=Čls=

ldvádění a čášíění odéadních vod
RMK= Akceéíovaí=síávající=sósíém=jednoíné=kanalázace=v=horní=čásíá=a=oddílné=kanalázace=ve=sířední=
a=dolní=čásíá=obceI=ukončenČ=na=obecní==Čls=K=
RNK= ldkanalázování=nové=zásíavbó=řešáí=oddílnou=kanalázacíI=kdó=éřednosíně=je=ířeba=řešáí=vsakoJ
vání=srážkovČch=vod=na=éozemcích=síavebníkůK=
ROK= wneškodňování=odéadních=vod=v=odloučené=lokaláíě=Branáce=řešáí=bezodíokČmá=žuméamá=éraJ
vádelně=vóváženČmáI=éříéadně=domovnímá=Čls=vóúsíěnČmá=do=vodoíeče=za=éodmínek=síanoJ
venČch=vodoérávním=úřademK=
RPK= oeséekíovaí= do= dobó= jejách= vóhlášení= návrh= éásem= ochranó= érosíředí= RM= m= kolem= čásíírnó=
odéadních=vodI=ve=kíerČch=nelze=umásťovaí=objekíó=bóíové=zásíavbóI=občanské=vóbavenosíá=
nebo=érůmóslové=érovozó=a=zařízení=vóžadující=zvČšenou=ochranu=érosíředí=jako=naéřK=školJ
skáI=íělovČchovnáI=zdravoínáckáI=lázeňská=a=rekreační=zařízeníI=éoíravánářské=objekíóI=síudJ
nó=aéodK=
R4K= mro= lokaláíó= navržené= k=zasíavění= reséekíovaí= korádoró= éro= kanalázační= síokó= a= objekíó= na=
náchI=sloužící=éro=odvádění=odéadních=vod=z=nách:=
=
zasíaváíelná élocha
čK
BJZN=
sJZOI=sJZP=
saJZN=
plJZN=

korádor
čK
phJZO=
phJZN=
TJZO=
TJZP=

korádor éro
sélaškovou=a=dešťovou=síoku=včK=reíenčního=zařízení=na=ná=naéojené=do=oddílné=kanalázace=
ve=síředu=obce==
sélaškovou=síoku=naéojenou=na=sélaškovou=kanalázacá=v=obcá=
sélaškovou=síoku=naéojenou=na=sélaškovou=kanalázacá=v=obcá=
sélaškovou=síoku=naéojenou=na=sélaškK=kanalázacá=u=érůmóslové=zónó=

lchrana vod a úéravy odíokovČch éoměrů
RRK= wajásíáí= ochranu= éramenášíě= Úvalno= J= ČervenČ= avůr= éro= možnosí= budoucího= vóužáíí=
v=navržené= zóně= vodohoséodářskČch= zájmůK= s=zóně= zajásíáí= ochranu= éodzemních= vod= nad=
rámec=zákonnČch=éředéásů=zvČšenou=konírolou=hoséodaření=na=éozemcích=a=érověrkou=zaJ
měřenou= éředevším= na= konírolu= manáéulace= s=láíkamáI= ohrožujícímá= jakosí= nebo= zdravoíní=
nezávadnosí=vodK=
RSK= waírubnění=vodních=íoků=éovolovaí=éouze=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu=éřá=řešení=křížení=koJ
munákace=s=vodnímá=íokóK=horóía=éoíoků=éonechaí=v=éřírodním=érůběhuX==
RTK= oeséekíovaí=navržené=zasakovací=íravnaíé=éásó=éro=ochranu=zasíavěného=území=dešťovČmá=
přívaló=z=exíraválánu=v=jáhovČchodní=čásíá=obce=
RUK= modéorovaí=návrhó=éroíáerozních=oéaíření=řešenČch=v=rámcá=éozemkovČch=úéravK=
RVK= kavrhnouí= vhodná=oéaíření=k=odvedení=vod= v=élochách= navrženČch= k=zasíavění=na=meláoroJ
vanČch=éozemcích=k=zajášíění=odíoku=ze=sousedních=meláorovanČch=éozemkůK=

bnÉrgÉíáka
Zásobování ÉlÉkíráckou ÉnÉrgáá
NS=
=

=

SMK= ka=území=obce=Úvalno=reséekíovaí=konceécá=zásobování=elekíráckou=energáá=znázorněnou=ve=
vČkresu=fKBKPK=wa=konceécá=se=éovažuje=soubor=éloch=a=korádorůI=jejáchž=exásíence=a=funkceJ
schoénosí=zásadním=zéůsobem=ovlávňuje=zásobování=obce=elekíráckou=energááK=honceécá=ívoJ
ří=jak=síávajícíI=íak=á=navržené=elekírácké=síanáce=a=elekírácké=vedení=dásírábuční=sousíavó=OO=
ksK=
SNK= ka=území=obce=reséekíovaí=síávající=elekírácké=síanáce=a=elekírácké=vedení=dásírábuční=elekíráJ
zační=sousíavó=NNM=ks=a=OO=ks=nadmísíního=a=mísíního=vČznamu:=
SNKNK= aásírábuční=elekírázační=sousíava=NNM=ks=nadmísíního=vČznamu:=
SNKNKNK= dvojáíé==venkovní=vedení=dásírábuční=sousíavó=NNM=ks=eorní=Žávoíáce=–=hrnovX=
SNKOK= aásírábuční=elekírázační=sousíava=OO=ks=nadmísíního=a=mísíního=vČznamu:=
SNKOKNK= venkovní= vedení= dásírábuční= sousíavó= OO= ks= nadmísíního= vČznamu= hrnov= –=
gakíařX=
SNKOKOK= venkovní=a=kabelové=vedení=dásírábuční=sousíavó=OO=ks=mísíního=vČznamuX=
SNKOKPK= elekírácké=síanáce=íransformační= =OOLMI4=ksX=
SOK= oeséekíovaí=élochó= a= korádoró= éro= navržené=éřeložkó= elekíráckČch= síanác=a=elekíráckČch= veJ
dení=dásírábuční=sousíavó=OO=ks=íakI=jak=jsou=vómezenó=ve=vČkrese=fKBKPK=
SPK= oeséekíovaí=élochó=a=korádoró=éro=navržené=elekírácké=síanáce=a=elekírácké=vedení=dásírábuční=
sííě=OO=ks=íakI=jak=jsou=vómezenó=ve=vČkrese=fKBKPK==

blÉkíronáckÝ komunákacÉ
S4K= ka=území=obce=reséekíovaí=konceécá=érovozu=a=rozvoje=veřejnČch=sííí=elekíronáckČch=komuJ
nákacíI=s=cílem=zajášíění=rozvoje=veřejnČch=šárokoéásmovČch=sííí=elekíronáckČch=komunákací=a=
veřejnČch=radáokomunákačních=mobálních=sósíémů=novČch=generacíK=
SRK= mro=zabezéečení=elekíronáckČch=komunákací=jednoílávČch=oéeráíorů=reséekíovaí=síávající=zaJ
řízení=a=vedení=veřejné=komunákační=sííě:=
SRKNK= komunákační=vedení=veřejné=komunákační=sííě=nadmísíního=a=mísíního=vČznamu=oéeráJ
íora=Telefónáca=lO=Czech=oeéublácI=aKsKX=
SRKOK= elekíronácké= komunákační= zařízení= veřejné= komunákační= sííě= oéeráíora= Telefónáca= lO=
Czech=oeéublácI=aKsKX=
SRKPK= elekíronácké= komunákační= zařízení= a= komunákační= vedení= veřejné= komunákační= sííě=
všech=oéeráíoru=érovozující=veřejnou=komunákační=síť=na=území=obceK=

Zásobování élynÉm
SSK=
STK=
SUK=
SVK=

oeséekíovaí=síávající=vósokoílaké=élónovodóK=
oeséekíovaí=síávající=regulační=síanácá=élónuK=
oeséekíovaí=síávající=síředoílakou=rozvodnou=síťK=
wasíaváíelné=élochó=élónofákovaí=síředoílakČmá=élónovodó=naéojenČmá=na=síávající=rozvodnou=
síťK=
TMK= oeséekíovaí=návrh=korádorů=éro=umísíění=élónovodůI=íak=jak=jsou=vómezenó=ve=vČkrese=fKBKPK=

Zásobování íÉélÉm
TNK= s=deceníralázovaném=sósíému=zásobování=íeélem=éreferovaí=zemní=élón=a=vóužáíí=obnováíelJ
nČch=zdrojů=energáeK==

lbÉcná usíanovÉní s účánnosíá éro návrhy jÉdnoílávČch druhu íÉchnáckÝ ánJ
frasírukíury
NT=
=

=

TOK= horádoró=íechnácké=ánfrasírukíuró=jsou=vómezenó=ve=vČkresech:=
=
fKBKNK=
sČkres=základního=členění=území=N=:=RMMM=
fKBKOK=
elavní=vČkres=N=:=RMMM=
=
TPK= horádor=je=élocha=vómezená=územním=élánem=éro=umísíění=vedení=íechnácké=ánfrasírukíuróK=
s=íéío=éloše=lze=umísíáí=lánáové=vedení=íechnácké=ánfrasírukíuró=v=éolozeI=kíerá=nejléée=vóhovuJ
je=mísíním=éodmínkám=Eéo=érověření=v=éodrobné=dokumeníacá)K=sóužáíí=élochó=korádoru=neJ
smí=znemožnáí=umísíění=lánáové=síavbóK==
T4K= horádoró= se= vómezují= jako= zasíaváíelná= élocha= a= cháée= se= íímío= možnosí= umísíění= síavbó=
souvásející=s=účelemI=éro=kíerČ=je=korádor=vómezen=Evedení=íechnácké=ánfrasírukíuró)K=
TRK= Akceéíuje=se=umísíění=lánáovČch=vedení=íechnácké=ánfrasírukíuró=do=korádorů:=
TRKNK= íechnácké=ánfrasírukíuró=vóhrazenČch=éouze=éro=vedení=íechnácké=ánfrasírukíuró=bez=dalJ
šího=členěníK=se=vČkresech=se=označují==TJwKX=
TRKOK= smíšenČch= bez= rozlášeníI= vóhrazenČch= éro= doéravní= ánfrasírukíuru= a= íechnáckou= ánfraJ
sírukíuruK==se=vČkresech=jsou=označené=phJwKK=X=
TSK= horádorem=vómezenČm=ve=vČkresech=fKBKO=a=fKBKPK=éro=lánáová=vedení=íechnácké=ánfrasírukíuró=
se=rozumí:=
TSKNK= éro= venkovní=vedení=dásírábuční=sííě=OO=ks=élocha= o=šířce= NM=m=od=osó=vedení=na= obě=
síranó=éokud=ve=vČkresech=fKBKO=a=fKBKP=není=síanoveno=jánakK=horádor=vómezuje=možné=
směrové= odchólkó= osó= írasó= navrhované= lánáové= síavbóK= sóužáíí= élochó= korádoru= nesmí=
znemožnáí=budoucí=vČsíavbu=Eumísíění)=síožárů=a=moníáž=venkovního=vedení=OO=ksX=
TTK= sómezení= korádoru= éovažovaí= za= maxámalásíáckéI= íznKI= že= v=korádoru= musí= bČí= obsaženó= á=
síavbó= nezbóíné= k=zajášíění=funkceschoénosíá= lánáové= síavbó= EnaéřK= čeréací= síanáceI= shóbkóI=
aéodK=mámo=zařízení=íransformačních=síanác=a=rozvoden)K=
TUK= mřá=souběhu=doéravní=síavbó=a=venkovního=vedení=OO=ks=v=rámcá=jednoho=vómezeného=koráJ
doruI= dodržeí= mánámální= vzdálenosí= T= m= od= krajního= vodáče= ke= krajnácá= vozovkóK=
jánKvzdálenosí=mezá=jednoílávČmá=vedenímá=se=řídí=élaínČmá=érávnímá=éředéásó=a=ČpkK=
TVK= wměnu=velákosíá=a=érůběhu=korádoru=lze=érovésí=éouze=na=základě=vódané=změnó=územního=
élánuK=
UMK= mříéadná=změna=označení=lánáového=vedeníI= zařízení=íechnácké=ánfrasírukíuró=a= změna=uváJ
děného=érofálu=éoírubíI=éokud=se=:=
UMKNK= nemění=nárokó=na=územíX=
UMKOK= nemění=nárokó=na=vómezenČ=korádorX=
UMKPK= nedojde=ke=zhoršení=vóužáíí=územíX=
nemá=éro=další=rozhodování=o=vóužáíí=území=vláv=a=slouží=éouze=éro=éřesnější=oráeníacáK==

lbčanskÝ vybavÉní
UNK= Akceéíuje=se=členění=občanského=vóbavení=na=:=
UNKNK= élochó=veřejné=vóbavenosíá=–=kíeré=zahrnují=zejména=éozemkó=síaveb=a=zařízení=sloužíJ
cích=vzdělávání=a=vČchověI=socáálním=službám=a=ééčá=o=rodánuI=zdravoíním=službámI=kulJ
íuřeI=veřejné==sérávěI=ochraně=obóvaíelsívaX=
UNKOK= élochó=komerční=vóbavenosíá=–=kíeré=zahrnují=zejména=obchodní=érodejI=ubóíováníI=síraJ
vováníI=službóI=aéodKX===
UNKPK= élochó= éro= íělovČchovu=a= séorí=–= kíeré= zahrnují=éozemkó=síaveb=a= zařízení=éro=akíávní=
nebo=éasávní=séoríovní=čánnosíá=a=regeneracá=organásmuX=
UNK4K= élochó=veřejnČch=éohřebášť=a=souvásejících=služeb=–=kíeré=zahrnují=éozemkó=éro=éohřbeJ
ní= ládskČch= éozůsíaíkůI= nebo= uložení= zéoéelněnČch= ládskČch= osíaíků= –= élochó= hřbáíovů=
včeíně=íechnáckého=zázemí=EmárnáceI=obřadní=síněI=…)X====

NU=
=

=

součásíí=uvedenČch=éloch=občanského=vóbavení=jsou=á=éozemkó=souvásející=doéravní=a=íechnácJ
ké=ánfrasírukíuró=a=veřejnČch=érosíransíví=nebóínČch=k=zajášíění=érovozu=éloch=a=zařízeníX=
UOK= oeséekíovaí=élochó=občanského=vóbavení=íakI=jak=jsou=vómezenó=ve=vČkrese:=
fKBKOK= elavní=vČkres=N=:=RMMM=
UPK= modéorovaí=umísíění=zařízení=občanského=vóbavení=do=cenírální=čásíá=obce=do=éloch:=
UPKNK= vóhrazenČch=veřejné=vóbavenosíá=EoznK=ve=vČkresu=ls)=–=zejména=zařízení=éro=veřejnou=
sérávuI=vzděláváníI=socáálním=službámI=kulíuře=a=zdravoíním=službám===
UPKOK= vóhrazenČch= komerčním= zařízením= EoznK= ve= vČkresu= lh)= –= zejména= zařízení= éro= obJ
chodní=érodejI=síravování=a=ubóíování=a=nevČrobní=službóX=
UPKPK= vóhrazenČch= smíšenému= vóužáíí= –= élochó= smíšené= obóíné= EoznK= ve= vČkresu= pl)= –=
zejména= zařízení= veřejné= vóbavenosíáI= zařízení= éro= obchodní= érodej= Emalé= a= sířední=
érodejnó)I=síravování=a=ubóíování=a=nevČrobní=službóX=
U4K= modéorovaí=umísíění=zařízení=náročnČch=na=doéravní=obsluhu=u=veřejnČch=érosíransíví=éřímo=
naéojenČch=na=kaéacáíní=doéravní=ánfrasírukíuru=v=lokaláíáchI=ve=kíerČch=nedojde=ve=síávajíJ
cích=élochách=bódlení=ke=snížení=kvaláíó=érosíředí=a=éohodó=bódleníX==
URK= modéorovaí= umísíění= novČch= zařízení= občanského= vóbavení= lokálního= vČznamu= Esloužící=
obóvaíelům= obce)= ve= síávajících=lokaláíách= se= sousíředěnou= bóíovou= zásíavbou= a=
v=zasíaváíelnČch=élochách=bódlení=EBIBf)I=élochách=smíšenČch=obóínČch=Epl)K=
USK= lsíaíní=éodmínkó=éro=vóužáíí=éloch=občanského=vóbavení=síanovuje=kaéáíola=fKAKSK=

sÉřÉjná érosíransíví
UTK= seřejná=érosíransíví=grafáckó=znázorněná=ve=vČkresu:= =
fKBKOK= elavní=vČkres=N=:=RMMM=
éovažovaí=za=vČznamnáK=gejách=změnu=lze=érovésí=éouze=změnou=územního=élánuK=Takío=
vómezená=veřejná=érosíransíví=síanovují=základní=konceécá=obsluhó=území=doéravní=a=íechJ
náckou=ánfrasírukíurou=a=zajášťují=érosíuénosí=územíK=
wa=veřejná=érosíransíví=éovažuje=územní=élán=všechnó=élochó=Esíávající=á=navržené)I=kíeré=
v=cílovém=síavu=vóívářejí=v=území=ízvK=veřejnČ=érosíorI=íjK=á=élochó=nad=rámec=vómezenČ=deJ
fánácí=dle=zákona=o=obcíchN=EíznKI=doélňuje=o=další=élochóI=kíeré=defánácí=nejsou=uéřesněnó=J=
jako=naéřK=…=„a další érosíory éřísíuéné každému bez omezení“…)K==
UUK= wrušenK=
UVK= se=vómezenČch=veřejnČch=érosíransívích=akceéíovaí:=
UVKNK= síávající=á= navržené= éozemní= komunákaceI= včeíně= éříéadnČch= návrhů= na= úéravó=EnaéřK=
rozšíření=vozovkó)X=
UVKOK= vómezené=korádoró=íechnácké=ánfrasírukíuró=Eéro=umísíění=novČch=lánáovČch=vedení)X=
UVKPK= zrušen=
UVK4K= zajášíění=éřísíuéu=na=navazující=éozemkó=éřá=dodržení=élaínČch=éředéásů=éro=bezéečnosí=
érovozu=na=éozemních=komunákacíchX=
UVKRK= élochó=osíaíníI=kíeré=jsou=jejách=nedílnou=součásíí=Eélochó=síaíácké=doéravó=–=éarkovášíěI=
manáéulační= élochóI= élochó= zeleněI= élochó=éěších= érosíransívíI= élochó= éro= cóklásíáckou=
doéravuI=aéodK)=
VMK= Akceéíovaí= síávající= veřejná= érosíransívíI= kíerá= jsou= součásíí= éloch= s=rozdílnČm= zéůsobem=
vóužáíí=Enejsou=samosíaíně=grafáckó=znázorněna)K=gejách=změnu=lze=érovésí=éřá=reséekíování=
těchío=éodmínek:=
================================================
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NV=
=

=

VMKNK= změna=nenaruší=funkcá=veřejného=érosíransíví=Eéřísíuénosí=každému=bez=omezeníI=možJ
nosí=užívání=v=souladu=s=jejách=vČznamem=a=účelem)X=
VMKOK= změnou=nebude=narušena=dosíuénosí=navazujících=éozemkůX===
VMKPK= nebude=narušena=bezéečnosí=užívání=veřejného=érosíransíví=Edoérava=vozádlováI=cóklásJ
íácká=a=éěší)X=
VMK4K= doéoručuje=se=ověření=změnó=éodrobnou=dokumeníacá=Eúzemní=síudáá)X=
VNK= mokud=je=ve= veřejném=érosíransíví=vómezen=návrh= korádoru=doéravníI=nebo=íechnácké=ánfraJ
sírukíuróI=cháée=se=íímío=vómezení=území=k=ochraně=do=dobó=érovedení=síavbóI=éro=kíerou=je=
korádor=vómezen=a= kíerá=se=éo=realázacá=síává=nedílnou=součásíí=veřejného=érosíransívíK=ao=
dobó=zahájení=síavbó=se=dosavadní=vóužáíí=élochó=neměníK=
VOK= se=vómezenČch=zasíaváíelnČch=élochách=v=rámcá=zéracování=éodrobné=dokumeníace=budou=
vómezena=veřejná=érosíransíví=v=souladu=s=éožadavkó=élaíné=legáslaíávóO=se=zohledněním=jáž=
vómezenČch= veřejnČch= érosíransíví= v=územním= élánuK= mřá= vómezení= veřejnČch= érosíransíví=
budou=reséekíovánó=íóío=další=éožadavkó:=
VOKNK= veřejná=érosíransíví=musí=logáckó=érovozně=navazovaí=na=veřejná=érosíransíví=vómezená=
územním= élánem= Ek= zajášíění= élónulého= a= bezéečného= érůchodu= éěších= komunákacíI=
cóklásíáckČch=síezek)X=
VOKOK= nově= navržená= veřejná= érosíransíví= nesmí= zhoršáí= éodmínkó= bezéečného= éřísíuéu= éro=
pěší=a=doéravní=obsluhu=okolních=síávajících=élochX=
VOKPK= veřejná= érosíransíví= vhodně= doélnáí= élochamá= éro= volnČ= éohób= a= kráíkodobé= seírvání=
osob=–=zéevněné=élochó=bez=éřísíuéu=vozádlové=doéravó=éoéřK=s=uéřednosíněním=éohóJ
bu= éěších= Eobóíné= uláce)I= doélněné= élochamá= veřejné= zeleně= a= vhodnČm= mobáláářem=
EnáměsííI=rozéíólové=élochó=éřed=objekíó=občanského=vóbaveníI=kládové=zónóI=aéodK)X=
VOK4K= éřednosíně=umísťovaí=k=élochám=veřejného=érosíransíví=zařízení=občanského=vóbaveníI=
objekíó=admánásíraíávní=a=další=zařízení=slučáíelná=s=účelem=veřejnČch=érosíransívíX===

fKAKRK hlkCbmCb rpmlŘÁaÁkÍ hoAgfkvI sČbTkĚ svjbZbkÍ
milCe A pTAklsbkÍ mlajÍkbh mol ZjĚkv s gbgfCe
svrŽfTÍI ÚZbjkÍ pvpTÉj bhlildfChÉ pTABfifTvI
molpTrmklpT hoAgfkvI molTfbolZkÍ lmATŘbkÍI
lCeoAkr mŘba mlslakĚjfI obhobACfI alBÝsÁkÍ
ilŽfpbh kbolpTkÝCe prolsfk A mlalBkĚ
honcÉécÉ uséořádání krajányI včÉíně vymÉzÉní éloch a síanovÉní éodmínÉk
éro změny v jÉjách využáíí
VPK= rséořádání= území= zasíavěnéhoI= éloch= éřesíavbóI= zasíaváíelnČch= éloch= a= nezasíavěného=
území=síanovuje=kaéKfKAPK=
V4K= modrobné=éodmínkó=éro=vóužáíí=éloch=s=rozdílnČm=zéůsobem=vóužáíí=v=nezasíavěném=území=
síanovuje=kaéáíola=fKAKSK==
VRK= Územní= élán= za= krajánu= éovažuje=všeI= co= vznáklo=v=území= na= základě= éřírodních= a= ládskČch=
érocesůK= hrajánu= ovlávňuje= jak= uséořádání= zasíavěného= územíI= íak= á= návrh= zasíaváíelnČch=
éloch=a=návrh=řešení=nezasíavěného=územíK=s=íéío=kaéáíole=se=řešení=územního=élánu=zaměJ
řuje=zejména=na=konceécá=uséořádání=a=síanovení=éodmínek=vóužáíí=území=nezasíavěnéhoK==
VSK= Členění=území=obce=v=nezasíavěném=území=na=jednoílávé=élochó=s=rozdílnČm=zéůsobem=vóuJ
žáíí=vómezuje=vČkres:=
================================================
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vyhl.501L200S pb ve znění éozdějších změn

OM=
=

=

fKBKOK=
elavní=vČkres=N=:=RMMM=
VTK= wa=nejvČznamnější=éro=uséořádání=krajánó=Ea=s=vČznamnČm=vlávem=na=krajánnČ=ráz)=éovažovaí=
íóío=čásíá=zeleně=v=krajáně=Ezeleně=mámo=zasíavěné=a=zasíaváíelné=území)=:=
VTKNK= élochó=lesníX=
VTKOK= nelesní=doérovodnou=zeleň=éodél=vodních=íoků=a=rozéíČlenou=zeleň=v=krajáněX==
VUK= akceéíovaí=a=v=dalším=řešení=éodrobné=dokumeníace=dále=éroéracovaí=íóío=nové=návrhó=na=
doélnění=sósíému=sídelní=a=krajánné=zeleně:=
VUKNK= návrh=zeleně=vázanČ=na=územní=sósíém=ekologácké=síabáláíó=územíX=
VUKOK= návrh= zeleně= wuJlN= mezá= élochou= vČrobó= a= skladování= EsJP)= a= rezervní= élochou= éro=
bódlení=EBJoN)=éodél=sálKffL4SMX=
VVK= mřá=rozhodování=v=území=reséekíovaí=íóío=hodnoíné=čásíá=éřírodó==
VVKNK= eájnáckČ=éoíok=EzachovalČ=éřározenČ=íokI=evádovanČ=jako=boíanácká=a=zoologácká=lokaláía)I=
VVKOK= vrch=pírážášíě=Elesní=éorosíó=s=vČskóíem=chráněnČch=druhůI=evádované=jako=báologácká=a=
zoologácká=lokaláía)I=
VVKPK= Úvalenská=louka=Evlhké=loukó=slaíánného=charakíeru)I=
VVK4K= řeka=léava=EzachovalČ=éřározenČ=vodní=íok=s=břehovČmá=éorosíóI=řeka=je=nadregáonálníJ
ho=funkčního=íóéu=ornáíologáckó=a=zoologáckó=vČznamná)I=
VVKRK= Bránáce=Eboíanáckó=cenná=lokaláía)I=
VVKSK= Žežulka=Elesní=éorosí=s=neudržovanČmá=loukamá=a=vČskóíem=chráněnČch=druhůI=boíanácJ
kó=vČznamné)K=
NMMK= s=nezasíavěném=území=reséekíovaí:=
NMMKNK=vómezené= síávající=a= navržené= élochó= krajánné= zeleně= Enelesní= zeleň= rozéíČlenouI= doJ
érovodnou=éodél=vodoíečí=a=doérovodnou=zeleň=sálnác)=a=élochó=lesní=íakI=jak=jsou=zobJ
razenó=ve=vČkresu=fKBKOK=mlochó=ve=své=vČměře=éovažovaí=za=mánámálníI=bude=éodéoroJ
váno=jejách=rozšíření=a=zakládání=novČchI=éředevším=lánáovČch=érvkůX=
NMMKOK=vómezené=élochó=éro=nové=Enavrhované)=érvkó=územního=sósíému=ekologácké=síabáláíóX=
NMMKPK=síávající=a=navrženou=doéravní=a=íechnáckou=ánfrasírukíuruX=
NMMK4K=síávající=vodní=élochó=a=íokóX=
NMMKRK=archeologácké= hodnoíó= Eřešené= území= je= zařazeno= mezá=území= s=éravděéodobnČm= vČJ
skóíem=archeologáckČch=nálezů)X==
NMNK= s=nezasíavěném=území=se=éřáéoušíí:=
NMNKNK=vedení=cóklásíáckČch=íras=éo=síávajících=účelovČch=cesíách=a=mísíních=komunákacíchX=
NMNKOK=éovolování=síavebI=zařízeníI=a=jánČch=oéaíření=éro=veřejnou=doéravní=a=íechnáckou=ánfraJ
sírukíuruX=
NMNKPK=éovolování=síavebI=zařízeníI=a=jánČch=oéaíření=éro=zemědělsívíI=a=lesnácívíX==
NMNK4K=éovolování=síavebI=zařízeníI=a= jánČch=oéaíření=éro=vodní=hoséodářsíví=Eúéravó=vodních=
íokůI=éroíáéovodňová=a=éroíáerozní=oéaíření)K=mřá=návrhu=a=realázacá=báoíechnáckČch=éroJ
íáerozních= a= éroíáéovodňovČch= oéaíření= v=krajáně= věnovaí= éozornosí= jejách= érovázání= s=
élochamá=ÚpbpX=
NMNKRK=éovolování=síavebI=zařízeníI=a=jánČch=oéaíření=éro=ochranu=éřírodó=a=krajánóX==
NMNKSK=umísíění=síaveb=a=realázace=oéaíření=éro=snážování=nebezéečí=ekologáckČch=a=éřírodních=
kaíasírof=a=éro=odsíraňování=jejách=důsledkůX=
NMNKTK=éovolování=íechnáckČch=oéaíření=a=síavebI=kíeré=zleéší=éodmínkó=vóužáíí=území=éro=účeló=
rekreace=a=cesíovního=ruchuI=Enaéříklad=cóklásíácké=síezkóI=umísíění=mobálááře=J=označeJ
níI=odéočívkóI=ánformační=íabule)X==

ON=
=

=

NMNKUK=zaírubnění=vodoíečí=éouze= v=nezbóíně= nuíném=rozsahu= Emosíkó=éro= éěšánóI=komunákaJ
ceI=sálnáceI=aéodK)X==
éokud= v=éodmínkách= síanovenČch= v=odsíKNM4K= a= odsíK= NPM= není= éro= jednoílávé= élochó=
s=rozdílnČm=zéůsobem=vóužáíí=síanoveno=jánakK=
NMOK= s=nezasíavěném=území:=
NMOKNK=bude==éodéorováno:=
NMOKNKNK= érovádění=éozemkovČch=úérav=směřujících=k=ochraně=éůdó=éroíá=věírné=a=vodJ
ní=erozáK=s=kráíáckČch=mísíech=éodél=erozních=éloch=umásťovaí=věírolamóI=éodél=
vodoíečí=éodéorovaí=jako=součásí=éroíáerozních=oéaíření=změnu=kulíuró=z=orné=
půdó=na=lesníI=éříéadně=írvalé=íravní=éorosíóX=
NMOKNKOK= éosíuéná= druhová= dáverzáfákace= dřevánné= skladbó= v=lesích= všech= kaíegoráí=
s=cílem=zleéšáí=érosíorovou=sírukíuru=lesů=íakI=abó=se=éřáblížála=co=nejvíce=éříJ
rodě=blízkému=síavuX=
NMOKNKPK= ochrana=a=rozšíření=éloch=osíaíní=zeleně= rosíoucí=mámo= lesK= mřá=síavební=čánJ
nosíá=v=území=bude=íaío=zeleň=chráněna=a=zásahó=do=ní=mánámalázovánóX==
NMOKNK4K= mámoérodukční=funkce=lesů=a=lánáovČch=vČsadeb=éodél=vodoíečí=a=doéravních=
cesíX=
NMOKNKRK= doélnění=éřeložek=sálnác=fKířídó=Ev=rámcá=éodrobné=dokumeníace)=lánáovou=zelení=
éroéojenou= se= síávajícímá= élochamá= zeleně= s=cílem= vhodně= zaéojáí= doéravní=
síavbó=do=krajánóX==
NMOKOK=se=neéřáéoušíí:=
NMOKOKNK= éovolovaí=změnó=kulíur=vedoucí=ke=snížení=síuéně=ekologácké=síabáláíó=územíX=
NMOKOKOK= éovolovaí=dočasné=aná=írvalé=umísíění=mobálních=domůX=
NMOKOKPK= éovolovaí=ekologácká=a=ánformační=ceníraX=
NMOKOK4K= umísťovaí=síavbó=a=zařízení=éro=íěžbu=nerosíůX=
NMOKOKRK= vČsíavba=věírnČch=elekírárenX= =
NMPK= mro=ochranu=nezasíavěného=území=se=éřá=éříéravě=novČch=zasíaváíelnČch=éloch=budou=éředJ
nosíně=vóužívaí=Eéořadí=síanovuje=éráoráíó):=
NMPKNKNK= nezasíavěné=élochó=v=zasíavěném=územíX=
NMPKNKOK= élochó=nevóužáíéI=nebo=oéušíěné=Ebrownfáelds)X=
NMPKNKPK= volné=élochó=v=érolukáchX=
NMPKNK4K= élochó=navazující=na=zasíavěné=územíX=
NMPKNKRK= élochó=se=zemědělskou=éůdou=nážší=ířídó=ochranóX==

kávrh éloch éro vymÉzÉní úzÉmního sysíÝmu ÉkologáckÝ síabáláíy EÚpbpF
NM4K= mřá= vóužáíí= území= reséekíovaí= vómezení= nadregáonálníchI= regáonálních= a= lokálních= érvků=
územního=sósíému=ekologácké=síabáláíó=krajánó=Edále=v=íexíu=Úpbp)K=h=jejách=ochraně=se=síaJ
novují=íóío=zásadó:=
NM4KNK=reséekíovaí=vómezeníI=charakíer=a=funkcá=jednoílávČch=skladebnČch=érvků=ÚpbpX==
NM4KOK=élochó=éro=zabezéečení=érůchodu=báokorádorů=sósíému=ekologácké=síabáláíó=éovažovaí=za=
nezasíaváíelnéK= ao= éloch= Úpbp= se= neéřáéoušíí= éovolovaí=funkceI= kíeré= bó= znemožnáló=
éozdější=realázacá=ÚpbpI=čá=zabránáló=uvedení=élochó=do=éožadovaného=cílového=síavuK=
sČjámku=lze=učánáí=éouze=éro:=
NM4KOKNK= křížení=báokorádorů=lánáovČmá=čásímá=síaveb=doéravních=a=ánženČrskČch=síííI=meJ
láorační=zásahóI=úéravó=vodních=íoků=a=éroíáerozní=oéaířeníI=aéodKX=

OO=
=

=

sšechnó=jáné=Eá=éřechodné)=zásahó=do=vómezenČch=éloch=érvků=Úpbp=Evčeíně=zde=nevóJ
jmenovanČch=možnČch=vlávů=a=sířeíů)=lze=érováděí=éouze=na=základě=éosouzení=a=souJ
hlasu=éříslušného=orgánu=ochranó=éřírodóK==
NM4KPK=na=élochách=élnících=funkce=érvků=Úpbp=nelze=érováděí=změnó=kulíur=směrem=k=nážšíJ
mu= síuéná= ekologácké= síabáláíóI= neéovolené= éozemkové= úéravóI= odvodňováníI= úéravó=
vodních=íoků=a=nádržíI=íěžáí=nerosíó=a=jának=narušovaí=ekologáckoJsíabálázační=funkcá=íěchJ
ío=élochX==
NM4K4K=vómezená=báoceníra=a=báokorádoró=nelze=oddělovaí=od=volné=krajánó=oélocenímX=
NM4KRK=éro=realázacá=navrhovanČch=Echóbějících=a=nefunkčních)=élochI=nebo=jejách=čásíí=zéracoJ
vaí=éodrobné=élánó=Úpbp=a=realázační=érojekíóX==
NM4KSK=élochó=vómezené=éro=báoceníra=a=báokorádoró=je=nuíné=v=éříéaděI=že=jejách=současnČ=síav=
odéovídá=cílovémuI=všesíranně=chránáíK=s=éříéaděI=že=neodéovídá=cílovému=síavuI=éodJ
éorovaí= jeho= uróchlenou= realázacáK= oealázacá= cílového= síavu= vómezenČch= érvků= Úpbp=
v=lesních=éorosíech=zohlednáí=v=lesních=hoséodářskČch=élánechX=
NM4KTK=doélnění=krajánné=zeleně=érováděí=íakI=abó=se=doélňované=érvkó=síaló=áníerakčnímá=érvkó=
a=logáckó=navazovaló=na=založenČ=územní=sósíém=ekologácké=síabáláíóX=
NM4KUK=éřá= návrhu= a= realázacá= érvků= báoíechnáckČch= éroíáerozních= a= éroíáéovodňovČch= oéaíření=
v=krajáně=věnovaí=éozornosí=jejách=érovázání=s=élochamá=Úpbp=Ezačlenáí=do=sósíému=jako=
áníerakční=érvkó)X==
NM4KVK=v=mísíě=křížení=návrhu=báokorádoru=a=doéravního=korádoru=má=éráoráíu=doéravní=korádor=éřá=
reséekíování=íěchío=éodmínek:=
NM4KVKNK= éo=síabálázacá=éolohó=sálnáčního=íělesa=se=zbólé=čásíá=vómezeného=doéravního=
korádoru=vhodně=doélní=zelení=ve=sírukíuřeI=kíerou=síanoví=orgán=ochranó=éříJ
rodóX=
NM4KNMK= v=mísíech= křížení= báokorádorů= s=komunákacemá= reséekíovaí= íóío= další= éodmínkó=
Eéodle=charakíeru=érvků):=
NM4KNMKNK= vodní=báokorádoró=–=éosuzovaí=ándáváduálněI=nejvhodnější=řešení=je=éřemosíění=
NM4KNMKOK= návní=báokorádoró=–=éosuzovaí=ándáváduálněI=nejvhodnější=řešení=je=éřemosíění=
NM4KNMKPK= lesní=báokorádoró=–=éosuzovaí=ándáváduálněI=možné=éřerušení=–=váz=NMTK=
NM4KNNK= vzhledem= k=íomuI= že= čásí= lokálního= Úpbp= vede= éo= hranácá= obceI= bude= uéřesnění=
vómezení= éloch= Úpbp= érovedeno= v=rámcá= éříéravó= a= zéracování= éodrobnČch= élánů=
Úpbp=ve=séoluérácá=se=sousednímá=doíčenČmá=obcemáK=
NMRK= mro=čásíečné=a=éříéusíné=éřerušení=báokorádorů=se=síanovují=íóío=zásadóP:=
=
Úpbp

charakíer

vzdálenosí v m

druh éřerušení

lokální=báokorádor==
=
=
=
=
=
=
=

lesní=
mokřadní=
=
=
kombánovanČ=
=
=
luční=

NRm=
RMm=
UMm=
NMMm=
RMm=
UMm=
NMMm=
NRMMm=

=
zéevněnou=élochou=
ornou=éůdou=
osíaínímá=druhó=éozemků=
zéevněnou=élochou=
ornou=éůdou=
osíaínímá=druhó=éozemků=
=

=
NMSK= s=řešeném=území=reséekíovaí=íóío=élochó=éro=vómezení=územního=sósíému=ekologácké=síabáJ
láíó:=
NMSKNK=nadregáonální=a=regáonální=báoceníra=EkoBC=a=oBC)X=
NMSKOK=lokální=báoceníra=EiBC)X==
================================================
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OP=
=

=

NMSKPK=úsekó=os=nadregáonálních=báokorádorů=hNMMX===
NMSK4K=lokální=báokorádoróX=
íak=jak=jsou=vómezenó=ve=vČkresech=fKBKOK=a=fKBK4K=
NMTK= mro= změnó= ve= vóužáíí=élochI= kíeré= jsou= součásíí= vómezeného= koBC=ST= Cválín= se= síanovují=
íóío=éodmínkó:=
NMTKNK=hoséodaření= v=lesních= éorosíech= se= řídí= lesnímá= hoséodářskČmá= élánóI= kíeré= akceéíují=
éráoráíó=cílového=síavu=lesní=čásíá=koBCK=mreference=budou=séočívaí=v=udržení=auíochJ
íonní=a=unákáíní=éoéulace=ízvK=cválínské=borováceX=
NMTKOK=loukó=a=éole=budou=éosíuéně=rekonsíruovánó=na=druhově=éesíré=suché=loukóX=
NMTKPK=élochó=orné=éůdóI=kde=koBC=Cválín=zasahuje=až=k=mocheňské=vodní=nádržáI=rekonsíruoJ
vaí=na=kvěínaíé=návní=a=mezofální=loukó=a=jasanové=olšánóX==

honcÉécÉ rÉkrÉačního využívání krajány
NMUK= hrajánu= řešeného= území= lze= vóužívaí= k=rekreačním= účelům= v=míře= íomuío= účelu=éříéusíné= J=
íurásíákaI=cókloíurásíákaI=háéoíurásíákaI=u=vodních=éloch=séoríovní=róbařeníI=aéodK=
NMVK= modrobnější=éodmínkó=éro=vóužáíí=éloch=síanovuje=kaéKfKAKSK=

lchrana krajányI krajánnČ ráz
NNMK= wvČšenou=éozornosí=nuíno=věnovaí=v=rámcá=zéracování=územních=síudáá=rpN=vČškovému=zóJ
nování=a=koméozáčnímu=uséořádání=zásíavbóK==
NNNK= h=ochraně=krajánného=rázu=územní=élán=v=kaéK=fKAKSK=síanovuje=základní=éodmínkó=érosíoroJ
vého=uséořádání=éro=jednoílávé=zasíavěné=a=zasíaváíelné=élochóK=
NNOK= mro= zvČšení= hodnoí= krajánného= rázu= budou= sloužáí= doélněné= érvkó= ÚpbpI= včeíně= navazujíJ
cích=lánáovČch=Eáníerakčních)=érvkůK=
NNPK= kávrh=uséořádání=krajánó=a=vómezení=éloch=éro=založení=územního=sósíému=ekologácké=síaJ
báláíó=je=zobrazen=ve=vČkresech:=
fKBKOK=
elavní=vČkres=N=:=RMMM=
fKBK4K=
sČkres=veřejně=éroséěšnČch=síavebI=oéaíření=a=asanací=N=:=RMMM=

symÉzÉní éloch éro dobČvání nÉrosíů a síanovÉní éodmínÉk éro jÉjách využáJ
ííK
NN4K= Řešené=území=není=doíčeno=žádnČmá=éožadavkó=vzíahujícímá=se=k=ochraně=nerosínČch=suroJ
ván=a=dobČvání=nerosíůK=

lchrana úzÉmí éřÉd éovodněmá
NNRK= s=území=ohroženém=éovodněmá=Eéro= kíeré= jsou= síanovena= záélavová= území=a= akíávní=zóna=
síanoveného=záélavového=území)=územní=élán=nenavrhuje=žádné=nové=zasíaváíelné=élochó=a=
éro=zasíavěné=územíI=kíeré=je=ohroženo=záélavou=síanovuje=v=kaéKfKAKSK=éodmínkó=éro=vóužáíí=
élochK==
NNSK= Řešené= území= není= doíčeno= záměró= v=oblasíá= vČsíavbó= novČch= éroíáéovodňovČch= síaveb=
souvásejících=éřáéravovanou=realázací=ízvK=„jalé=vodní=nádrže=kové=eeřmánovó“X=

lchrana zvlášíních zájmů

O4=
=

=

NNTK= Územní=élán=vómezuje=území=zvlášíní=éovodně=éod=vodním=dílem=mocheňK=kávrh=územního=
élánu=zde=nenavrhuje=žádné=zasíaváíelné=élochóK=aalší=éodmínkó=éro=vóužáíí=území=uéřesní=
evakuační=élán=cávální=ochranó=obóvaíelsívaK==
NNUK= s=řešeném=území=se=nenacházejí=žádná=éoddolovaná=územíK=
NNVK= s=řešeném=území=se=nenacházejí=žádná=sesuvná=územíK=
NNVKAK=s=řešeném=území=éřá=rozhodování=o=změnách=v=území=budou=akceéíovánó=íóío=zájmó=jánásJ
íersíva=obranó:=
NNVKAKNK=zájmó=vzíahující=se=k=éovolování=vóbranČch=druhů=síavebX=
NNVKAKOK=zájmové=území=jánásíersíva=obranó=éro=veškerou=nadzemní=vČsíavbu=a=síavbó=éřeJ
sahující=RM=m=nad=íerénemX=

kakládání s odéady
NOMK= pvozI=ířídění=a=následné=vóužáíí=odéadů=a=lákvádace=nevóužáíelného=odéadu=se=bude=řídáí=mláJ
nem=odéadového=hoséodářsívíK=
NONK= jonáíorovaí=síarou=ekologáckou=záíěž=u=sálKffL4RVP=Eéřá=záéadním=okrajá=zasíavěného=území)=a=
dokončáí=její=asanacáK=

fKAKSK pTAklsbkÍ mlajÍkbh mol svrŽfTÍ milCe p olZJ
aÍikÝj ZmŮplBbj svrŽfTÍ p roČbkÍj mŘbsAŽrgÍCÍJ
el ÚČbir svrŽfTÍ EeiAskÍ svrŽfTÍFI mlhra gb jlŽJ
kÉ gbg pTAklsfTI mŘÍmrpTkÉel svrŽfTÍI kbmŘÍJ
mrpTkÉel svrŽfTÍ EsČbTkĚ pTAklsbkÍI sb hTboÝCe
milCeÁCe gb svilrČbkl rjÍpŤlsÁkÍ pTAsbBI ZAJ
ŘÍZbkÍ A gfkÝCe lmATŘbkÍ mol ÚČbiv rsbabkÉ s §
NU lapTK R pTAsbBkÍel ZÁhlkAFI mlmŘÍmAaĚ pTAJ
klsbkÍ mlajÍkĚNĚ mŘÍmrpTkÉel svrŽfTÍ TĚCeTl
milCe A pTAklsbkÍ mlajÍkbh molpTlolsÉel
rpmlŘÁaÁkÍI sČbTkĚ ZÁhiAakÍCe mlajÍkbh
lCeoAkv hoAgfkkÉel oÁZr
NOOK= mřá=rozhodování=o= vóužáíí=éloch=s=rozdílnČm=zéůsobem=vóužáíí=a=érovádění=změn=v=zasíavěJ
ném=územíI=élochách=zasíaváíelnČch=a=éřesíavbovČch=budou=reséekíovánó:=
a)=sšeobecné=éodmínkó=éro=změnó=ve=vóužáíí=éloch=s=rozdílnČm=zéůsobem=vóužáííI=jejáchž=
élaínosí=se=vzíahuje=na=zasíavěné=územíI=zasíaváíelné=élochó=a=élochó=éřesíavbovéX==
b)=modrobné=éodmínkó=éro=změnó=ve=vóužáíí=éloch=s=rozdílnČm=zéůsobem=vóužáííX==
NOPK= l=navrhovaném=vóužáííI=o=kíerém=nelze=jednoznačně=rozhodnouí=dle=usíanovení=uvedenČch=
v=bodu=NOOI=rozhodne=vždó=éříslušnČ=síavební=úřad=na=základě=éřevažujícího=účelu=vóužáíí=a=
na=základě=éosouzení=mísíních=éodmínekK=

aF sšÉobÉcnÝ éodmínky éro změny vÉ využáíí éloch s rozdílnČm zéůsobÉm využáííI
jÉjáchž élaínosí sÉ vzíahujÉ na zasíavěnÝ úzÉmíI zasíaváíÉlnÝ élochy a élochy éřÉJ
síavbovÝ:

OR=
=

=

NO4K= vómezenČm=élochám=s=rozdílnČm=zéůsobem=vóužáíí=musí=odéovídaí=zéůsob=jejách=vóužívání=
a= zejména= účel= umásťovanČch= a= éovolovanČch= síavebI= včeíně= jejách= změn= a= změn= v= jejách=
užíváníX=
NORK= v=zasíavěném=územíI=zasíaváíelnČch=élochách=a=élochách=éřesíavbovČch=reséekíovaí:=
NORKNK=vómezení=éloch=ve=sírukíuře=jak=je=vómezena=ve=vČkresu=fKBKOKX=
NORKOK=síávající=írasó=nadřazené=doéravní=a=íechnácké=ánfrasírukíuróX=
NOSK= v=zasíavěném=územíI=zasíaváíelnČch=élochách=a=élochách=éřesíavbovČch=sÉ éřáéoušíí:=
NOSKNK=ve=vómezenČch=zasíaváíelnČch=élochách=realázovaí=éřísíuéové=a=éříjezdové=komunákaceI=
odsíavné= a= érovozní= élochó= éro= éřímou= obsluhu= funkční= élochó= Ezejména= chodníkóI=
mísíní=a=účelové=komunákaceI=éarkovášíěI=obraíášíěI=manáéulační=élochó=–=v=kaéacáíě=éoJ
třebné= éro= érovoz= zařízeníI= určené= dle= éříslušnČch= noremI= éokud= jejách= negaíávní= vlávó=
neéřesahují=míru=éříéusínou=éro=základní=funkcá=élochó)I=kíeré=svČm=vČznamem=a=veláJ
kosíí=nebólo=účelné=vómezáí=samosíaínou=doéravní=élochouX=
NOSKOK=ve= vómezenČch= zasíaváíelnČch= élochách= a= élochách= éřesíavbovČch= realázovaí= lánáové=
síavbó= íechnácké= ánfrasírukíuró= EánženČrské= sííě= jako= vodovodI= kanalázaceI= élónovodI=
elekírorozvodóI=íelekomunákační=kabeló)=v=rozsahu=nezbóíném=éro=zajášíění=funkce=éloJ
chóX=
NOSKPK=v=zasíavěném=území=realázovaí=oéravó=a=modernázacá=íechnácké=ánfrasírukíuró=v=rozsahu=
nezbóíném=éro=zajášíění=funkce=éloch=s=rozdílnČm=zéůsobem=vóužáííX==
NOSK4K=ve=vómezenČch=zasíaváíelnČch=élochách=a=élochách=éřesíavbovČch=realázovaí=síavbó=zaJ
řízení=íechnácké=ánfrasírukíuró=éro=éřímou=obsluhu=éloch=Ezejména=írafosíanáceI=regulační=
síanáceI=vČměníkové=síanáceI=malé=čásíírnó=odéadních=vodI=éřečeréávací=síanáceI=vodoJ
jemóI=lokální=érosíoró=éro=sběr=komunálního=odéadu)=éro=kíeré=svČm=vČznamem=a=veláJ
kosíí=nebólo=účelné=vómezáí=samosíaínou=funkční=élochu=íechnácké=ánfrasírukíuró=a=kíeré=
svou=funkcí=a=éolohou=nenaruší:=
NOSK4KNK= základní=konceécá=obsluhó=doéravní=ánfrasírukíurou=síanovenou=ve=vČkresu=
fKBKOK= elavní=vČkres=N=:=RMMM=
NOSK4KOK= základní=konceécá=obsluhó=íechnáckou=ánfrasírukíurou=síanovenou=ve=vČkresu==
fKBKPK= honceéce=íechnácké=ánfrasírukíuró=N:RMMM=
NOSKRK=érovedení=dílčích=éřeložek=lánáovČch=vedení=ánženČrskČch=sííí=ve=vómezenČch=zasíaváíelJ
nČch=a=éřesíavbovČch=élochách=do=vhodnější=éolohó=za=éodmínkóI=že=nebude=narušena=
celková= konceéce= obsluhó= území= íechnáckou= ánfrasírukíurou= znázorněna= ve= vČkresu=
fKBKPK= mřeložkó= ánženČrskČch= sííí=musí=bČí= vedenó= íakI=abó= jejách=éřeložením= nedošlo= k=
éodsíaínému=zííženíI=éoéřK=nebólo=znemožněnoI=vóužáíí=zasíaváíelnČch=élochK=
NOSKSK=zaírubnění=vodoíečí=éouze= v=nezbóíně= nuíném=rozsahu= Emosíkó=éro= éěšánóI=komunákaJ
ceI=sálnáceI=vjezdó=na=éozemkó=aéodK)X=
NOTK= realázace=éříéusínČch=čánnosíí=uvedenČch=éod=bodem=NOS=nesmí=svČmá=vlávó=zhoršáí=užívání=a=
érosíředí=funkčních=élochI=éro=něž=jsou=éovolenó=a=éloch=sousedníchX=
NOUK= v=zasíavěném=územíI=élochách=éřesíavbovČch=a=zasíaváíelnČch=se=nÉéřáéoušíí:=
NOUKNK=umísíění= novČch= síaveb= a= érovádění= změn= dokončenČch= síavebI= éokud= účel= a= vóužáíí=
síaveb= nebude= v= souladu= se= síanovenČmá= éodmínkamá= éro= élochó= s=rozdílnČm= zéůsoJ
bem=vóužáííX==

OS=
=

=

NOUKOK=v=élocháchI=éoéřK=čásíá=élochI=do=náchž=zasahuje=akíávní=zóna=síanoveného=záélavového=
územíI=éovolování=síaveb=a=čánnosíí=s=vČjámkou=íěchI=kíeré=éřáéoušíí=élaínČ=érávní=éředJ
éás4X===
NOUAK=éro=nezasíavěné=území=jsou=síanovenó=všeobecné=éodmínkó=v=kaéK=fKAKRKNK=

bF modrobnÝ éodmínky éro změny vÉ využáíí éloch s rozdílnČm zéůsobÉm využáíí:
NOVK= obecná=usíanovení=s=účánnosíá=éro=síanovené=éodrobné=éodmínkó=vóužáíí=éloch=s=rozdílnČm=
zéůsobem=vóužáíí:=
NOVKNK=éokud=se=v=íexíu=a=vloženČch=íabulkách=vóskóíuje=níže=uvedenČ=éojemI=cháée=se=íímío:=
NOVKNKNK= vČznam využáíí élochy=–= síanovujeI=zdalá=jde=o=élochu=zasíaváíelnouI=élochu=
přesíavbovou=éoéřK=územní=rezervuK=mokud=je=uveden=síabálázovanČ=síavI=cháJ
ée= se= íímíoI=že=élocha=není=doíčena= návrhem= územního=élánu= Enemění=zéůJ
sob=síávajícího=vóužáíí=élochó)X=
NOVKNKOK= přÉvažující účÉl využáíí Ehlavní využáííF J=uvádí=síávajícíI= nebo= éožadovanČ=
převažující=zéůsob=vóužáíí=élochóK==s=éříéadě=kdó=se=jedná=o=územní=rezervuI=
uvádí=se=jak=síávající=Esíále=élaínČ)=zéůsob=vóužáíí=élochóI=íak=á=očekávanČ=Ek=
ověření=navrženČ)=zéůsob=vóužáíí=élochóK=mokud=se=uvádí=éřevažující=EmajoráíJ
ní)=zéůsob=vóužáííI=cháée=se=íímío=vóužáííI=kíeré=élošně=éřevažujeK=lsíaíní=EdoJ
élňkovČ)= zéůsob= vóužáíí= élochó= se= éřáéoušííI= éokud= nebude= v=rozéoru= s= élaíJ
nČmá=érávnímá=éředéásó=k=ochraně=zdraví=a=dalšímá=éodmínkamá=uvedenČmá=íaJ
bulceX==
NOVKNKPK= příéusínÝ využáíí J= síanovuje= jakČ=jánČ= EdoélňkovČ)= zéůsob= vóužáíí= élochó= se=
přáéoušííI= anáž= bó= ból= narušenI= nebo= znemožněn= éřevažující=Ehlavní)= zéůsob=
vóužáííX==
NOVKNK4K= nÉéříéusínÝ využáíí J= síanovuje= zéůsob= vóužáííI= kíerČ= se= v=éloše= neéřáéoušíí=
Esíavbó=a=čánnosíáI=kíeré=nelze=v=éloše=éovolovaí)X==
NOVKNKRK= éodmíněně éříéusínÝ využáíí J vómezuje= zéůsob= vóužáííI=kíerČ=je=éodmíněn=
sélněním= určáíČch= éodmínekI= nebo= ho= lze= éovoláí= až= éo= éředložení= érůkazu=
Emísíní=šeíření=v=íerénuI=ověření=éodmínek=na=základě=éodrobné=dokumeníace=
zhoíovené=na= éodkladě=zaměřeníI=uéřesnění=íechnologáeI=kíerá=bude=éoužáía=
ve=vČrobních=objekíechI=érůkazu=o=maxK=hladáně=hlukuI=aéodK)I=že=nebude=neJ
gaíávně=ovlávňovaí=éřevažující=vóužáíí=a=realázací=záměru=nedojde=k=ohrožení=čá=
zhoršení=éodmínek=éro=bódleníX==
NOVKNKSK= éodmínky érosíorovÝho uséořádání včÉíně základních éodmínÉk ochraJ
ny krajánnÝho rázu J=síanovují=základní=éodmínkó=k=ochraně=krajánného=rázu=
a= k=zamezení= vznáku= nadměrné= exéloaíace= území= Enadměrná= husíoía= zasíaJ
věníI= nadměrné= obesíavění= éloch= s=negaíávnímá= vlávó= na= obóíné= érosíředíI=
zhoršení=odíokovČch=éoměrů=v=územíI=neéřájaíelné=narušení=archáíekíonáckého=
uséořádání=obceI=aéodK)K=píanovené=éodmínkó=nenahrazují=éodmínkó=uváděJ
né=v=územním=rozhodnuíí=a=nenahrazují=regulační=élánX=
NOVKOK=éokud=zasahuje=navrženČ=korádor=EphITITb)=do=éloch=zasíavěnČch=–=lze=síávající=objekíó=
vóužívaí=v=současné=funkcáI=nelze=v=nách=éovolovaí=íakové=změnó=síavebI=nové=síavbó=a=
zařízeníI=kíeré=bó=znemožnáló=realázacá=lánáové=síavbóX=
================================================
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vodní zákon č. 254L2001pb. ve znění éozdějších změn

OT=
=

=

NOVKPK=éokud= jsou= zobrazenó= ve= vČkresech= fKBKOK= a= fKBKPK= zařízení= íechnácké= ánfrasírukíuró=
EnaéřK=čeréací=síanáceI=aTo)=je=nuíno=cháéaí=zákres=íakI=že=se=nesíanovuje=íímío=éřesná=
éoloha= zařízeníI= ale= síanovuje= se= nuínosí= zařízení= umísíáíK= slasíní= lokalázace= zařízení=
musí=sélnáí=éouze=éodmínkuI=že=musí=bČí=umísíěno=v=korádoruX===
NOVK4K=zobrazené= ánženČrské= sííě= ve= vČkresu= fKBKPK= nejsou= konečnČm= vČčíem= všech= ánženČrJ
skČch=síííI=ale=éro=grafácké=znázornění=konceéce=obsluhó=území=bóló=zobrazenó=éouze=
hlavní=„éáíeřní“=vedeníX=
NOVKRK=éřed=rozhodnuíím=o=vóužáíí=zasíaváíelnČch=éloch=bude=érovedeno=érověřeníI=zda=do=éloJ
chó= nezasahuje= funkční= meláoraceK= ka= základě= érověření= budou= éříéadně= uéřesněnó=
éodmínkó=k=zajášíění=její=funkceschoénosíáX===
NPMK= modrobné=éodmínkó=éro=změnó=ve=vóužáíí=éloch=s=rozdílnČm=zéůsobem=vóužáíí:=
=
modmínkó éro vóužáíí éloch s rozdílným zéůsobem vóužáíí
Základní=íóéó=éloch=s=rozdílnČm=zéůsobem=vóužáíí=
=

modrobnější=členění=základních=íóéů=éloch=s=rozdílnČm=zéůsobem=vóužáíí=

=

modmínkó=éro=vóužáíí=éloch=s=rozdílnČm=zéůsobem=vóužáíí=

=
mlochó=bódlení=B =

B-ZN

sČznam=vóužáíí=élochW=
a) návrh zasíaváíelných éloch
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= bódlení==Ev=bóíovČch=a=rodánnČch=domechF=
cF= příéusíné=vóužáííW=
·= umísíění=síaveb=a=zařízení=lokálního=vČznamuW=
–= veřejná=vóbavenosí=Esocáální=službóI=zařízení=ééče=o=děíáI=školská=zařízeníI=zdravoínácká=
zařízeníI=sérávaF=
–= komerční=vóbavení=EmaloobchodI=síravovací=a=ubóíovací=službóI=osíaíní=nevČrobní=službóI=
admánásíraíávaF==
–= komerční=zařízenWí==
▪= maloobchodní=érodejnó=–=malé==
–= éro=íělovČchovu=a=séorí====
–= éro=kulíuru=a=církevní=účelóI=
–= včeíněW=
▪= íechnácké=ánfrasírukíuró=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu=k=zajášíěná=érovozu=élochó=
▪= doéravní=ánfrasírukíuró=nezbóíné=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=élochó=Emísíní=komunáJ
kaceI=éarkovášíě=éro=osKauíomobálóIchodníkóIcóklásíácké=síezkóImanáéulační=élochó=
aéodKF=
▪= veřejnČch==érosíransíví=a=éloch=okrasné=a=rekreační=zeleně=s=érvkó=drobné=archáíekíuJ
ró=a=mobáláářem=éro=relaxacáI=děíská=hřášíěI=aéodK=
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= síavbó=a=čánnosíáI=jejáchž=negaíávní=účánkó=na=žávoíní=érosíředí=éřekračují=lámáíó=uvedené=v=éříJ
slušnČch=élaínČch=éředéásech=nad=éříéusínou=míru==
·= síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíímI=zejména=síavbó=éro=vČrobu=a=
skladováníI=síavbó=éro=velkoobchodI=velkoélošné=a=velké=maloobchodní=érodejnóI=garáže=éro=
nákladní=vozádla==
·= éarkovášíěI=s=vČjámkou=éarkovášť=éro=osobní=moíorová=vozádlaI==
·= doéravní=íermánáló=a=ceníra=doéravních=služeb=
·= zakládání=novČch=zahrádkářskČch=osad=
·= síavbó=éro=rodánnou=ándáváduální=rekreacá=EchaíóI=zahradní=domkóF=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= vóužáíí=élochó=je=éodmíněno=zéracováním=územní=síudáe=rpN=a=dohodou=o=éarcelacá=amNK=
·= přá=zéracování=územní=síudáe=nuíno=reséekíovaíW=

OU=
=

=

–= umísíění=dásírábuční=íransformační=síanáce=OOLMI4=ksI=včeíně=írasó=kabelového=vedení=éříJ

fF=

éojkó=OO=ksK=molohu=zařízení=a=naéojení=uéřesní=územní=síudáeK==
éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= koefácáení=míró=vóužáíí=území=hZm=Z=MIPR=Ekoefácáení=zasíavění=élochóF=
·= vČšková=hladána=zásíavbó=se=síanovuje=maxKNOm=nad=okolním=íerénem=

mlochó=bódlení=hromadného=BH
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) síabálázovaný síav
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= bódlení=v=bóíovČch=domechI=
cF= příéusíné=vóužáííW=
·= umísíění=W=
–= síaveb=éro=bódlení=hromadné=
·= umísíění=síaveb=a=zařízení=zejména=lokálního=vČznamuW=
–= veřejná=vóbavenosí=Esocáální=službóI=zařízení=ééče=o=děíáI=školská=zařízeníI=zdravoínácká=
zařízeníI=sérávaF=
–= komerční=vóbavení=Esíravovací=a=ubóíovací=službóI=osíaíní=nevČrobní=službóI=admánásíraíáJ
vaF==
–= komerční=zařízenWí==
▪= maloobchodní=érodejnó=–=malé==
–= éro=íělovČchovu=a=séorí====
–= éro=kulíuru=a=církevní=účeló=
–= včeíněW=
▪= íechnácké=ánfrasírukíuró=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu=k=zajášíěná=érovozu=élochó=
BeJN=
▪=
doéravní=ánfrasírukíuró=nezbóíné=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=élochó=Emísíní=komunáJ
BeJO=
kaceI=éarkovášíě=éro=osKauíomobálóIchodníkóIcóklásíácké=síezkóImanáéulační=élochó=
aéodKF=
▪= veřejnČch==érosíransíví=a=éloch=okrasné=a=rekreační=zeleně=s=érvkó=drobné=archáíekíuJ
ró=a=mobáláářem=éro=relaxacáI=děíská=hřášíěI=aéodK=
dF= neéříéusíné=vóužáíí=éroW=
·= =síavbó=a=čánnosíáI=jejáchž=negaíávní=účánkó=na=žávoíní=érosíředí=éřekračují=lámáíó=uvedené=v=éříJ
slušnČch=élaínČch=éředéásech=nad=éříéusínou=míru=
·= =síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíímI=zejména=síavbó=éro=vČrobuI=
skladování=a=velkoobchodI=velkoélošnéI=velké=a=sířední=maloobchodní=érodejnó==
·= éarkovášíěI=s=vČjámkou=éarkovášť=éro=osobní=moíorová=vozádlaI==
·= síavbó=éro=ándáváduální=rekreacá=EchaíóI=zahradní=domkóF=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= vČrobní=službóI=éokud=nesnážují=kvaláíu=érosíředí=a=éohodu=bódlení=ve=vómezené=élošeI=jsou=
slučáíelné=s=bódlením=a=slouží=zejména=obóvaíelům=dané=élochó=
·= síavbó=ándáváduálního=bódlení=
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= koefácáení=míró=vóužáíí=území=hZm=Z=MIPR=Ekoefácáení=zasíavění=élochóF=
·= vČšková=hladána=zásíavbó=se=síanovuje=maxKNU=m=nad=okolním=íerénem==
=mlochó=bódlení=ándáváduálního=Bf=
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) síabálázovaný síav
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= bódlení=v=rodánnČch=domech=
BfJN=až=BfJNP=
cF= příéusíné=vóužáííW=
=
·= umísíění=síaveb=a=zařízení=lokálního=vČznamuW=
–= veřejná=vóbavenosí=Esocáální=službóI=zařízení=ééče=o=děíáI=školská=zařízeníI=zdravoínácká=
zařízeníI=sérávaF=
–= komerční=vóbavení=EmaloobchodI=síravovací=a=ubóíovací=službóI=osíaíní=nevČrobní=službóI=

OV=
=

=

admánásíraíávaF==

–= éro=íělovČchovu=a=séorí====
–= éro=kulíuru=a=církevní=účelóI=
–= včeíněW=
▪=
▪=

BfJZN=
=

íechnácké=ánfrasírukíuró=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu=k=zajášíěná=érovozu=élochó=
doéravní=ánfrasírukíuró=nezbóíné=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=élochó=Emísíní=komunáJ
kaceI=éarkovášíě=éro=osKauíomobálóIchodníkóIcóklásíácké=síezkóImanáéulační=élochó=
aéodKF=
▪= veřejnČch==érosíransíví=a=éloch=okrasné=a=rekreační=zeleně=s=érvkó=drobné=archáíekíuJ
ró=a=mobáláářem=éro=relaxacáI=děíská=hřášíěI=aéodK=
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= =síavbó=a=čánnosíáI=jejáchž=negaíávní=účánkó=na=žávoíní=érosíředí=éřekračují=lámáíó=uvedené=v=éříJ
slušnČch=élaínČch=éředéásech=nad=éříéusínou=míru=
·= síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavnímI=éříéusínČm=a=éodmíněně=éříéusínČm=vóužáíímI=
zejména=síavbó=éro=vČrobu=a=skladováníI=síavbó=éro=velkoobchodI=velkoélošnéI=velké=a=sířední=
maloobchodní=érodejnóI=garáže=éro=nákladní=vozádla==
·= v=élochách=BfJNJNM=umísťovaí=éarkovášíěI=s=vČjámkou=éarkovášť=éro=osobní=moíorová=vozádlaI==
·= zakládání=novČch=zahrádkářskČch=osad=
·= v=éloše=BfJNM=se=neéřáéoušíí=éovolovaí=nové=síavbó=s=vČjámkou=íěchI=kíeré=éřáéoušíí=élaínČ=
érávní=éředéásRX===
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= vČrobní=službóI=éokud=nesnážují=kvaláíu=érosíředí=a=éohodu=bódlení=ve=vómezené=élošeI=jsou=
slučáíelné=s=bódlením==
·= přeměna=nevóužáíČch=objekíů=éro=rekreační=účeló=
·= v=élochách=BfJNNJNP=éovolovaí=nové=síavbó=za=éodmínek=síanovenČch=orgánem=ochranó=lesa=
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádáníI=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= koefácáení=míró=vóužáíí=území=hZm=Z=MIP=Ekoefácáení=zasíavění=élochóF=
·= vČšková=hladána=zásíavbó=se=síanovuje=maxKNOm=nad=okolním=íerénem=
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) návrh zasíaváíelných éloch
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= bódlení=v=rodánnČch=domech=
cF= příéusíné=vóužáííW=
·= umísíění=síaveb=a=zařízení=lokálního=vČznamuW=
–= veřejná=vóbavenosí=Esocáální=službóI=zařízení=ééče=o=děíáI=školská=zařízeníI=zdravoínácká=
zařízeníI=sérávaF=
–= komerční=vóbavení=EmaloobchodI=síravovací=a=ubóíovací=službóI=osíaíní=nevČrobní=službóI=
admánásíraíávaF==
–= éro=íělovČchovu=a=séorí====
–= éro=kulíuru=a=církevní=účelóI=
–= včeíněW=
▪= íechnácké=ánfrasírukíuró=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu=k=zajášíěná=érovozu=élochó=
▪= doéravní=ánfrasírukíuró=nezbóíné=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=élochó=Emísíní=komunáJ
kaceI=éarkovášíě=éro=osKauíomobálóIchodníkóIcóklásíácké=síezkóImanáéulační=élochó=
aéodKF=
▪= veřejnČch==érosíransíví=a=éloch=okrasné=a=rekreační=zeleně=s=érvkó=drobné=archáíekíuJ
ró=a=mobáláářem=éro=relaxacáI=děíská=hřášíěI=aéodK=
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= síavbó=a=čánnosíáI=jejáchž=negaíávní=účánkó=na=žávoíní=érosíředí=éřekračují=lámáíó=uvedené=v=éříJ
slušnČch=élaínČch=éředéásech=nad=éříéusínou=míru==
·= síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíímI=zejména=síavbó=éro=vČrobu=a=
skladováníI=síavbó=éro=velkoobchodI=velkoélošnéI=velké=a=sířední=maloobchodní=érodejnóI=gaJ
ráže=éro=nákladní=vozádla==

================================================
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vodní zákon č. 254L2001pb. ve znění éozdějších změn

PM=
=

=

·= éarkovášíěI=s=vČjámkou=éarkovášť=éro=osobní=moíorová=vozádlaI==
·= zakládání=novČch=zahrádkářskČch=osad=
·= síavbó=éro=rodánnou=ándáváduální=rekreacá=EchaíóI=zahradní=domkóF=

eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= vČrobní=službóI=éokud=nesnážují=kvaláíu=érosíředí=a=éohodu=bódlení=ve=vómezené=élošeI=jsou=
slučáíelné=s=bódlením=a=slouží=zejména=obóvaíelům=dané=élochó=
·= éovolení=novČch=síaveb=v=éloše=BfJZN=se=éřáéoušíí=za=éodmínek=síanovenČch=orgánem=ochranó=
lesa==
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= koefácáení=míró=vóužáíí=území=hZm=Z=MIPR=Ekoefácáení=zasíavění=élochóF=
·= vČšková=hladána=zásíavbó=se=síanovuje=maxKNOm=nad=okolním=íerénem=
=
mlochó=občanského=vóbavení==O====
mlochó=veřejné=vóbavenosíá====OV===
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) síabálázovaný síav
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
aF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= veřejná=vóbavenosí=======
bF= příéusíné=vóužáííW=
·= umísíění=síaveb=a=zařízení=éroW=
–= socáální=službóI=zařízení=ééče=o=děíáI=školská=zařízeníI=zdravoínácká=zařízeníI=séráva=
–= kulíuru=a=církevní=účeló=
–= éro=íělovČchovu=a=séorí=
–= včeíněW=
▪= íechnácké=ánfrasírukíuró=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu=k=zajášíěná=érovozu=élochó=
▪= doéravní=ánfrasírukíuró=nezbóíné=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=élochó=Emísíní=komunáJ
kaceI=éarkovášíě=éro=osKauíomobálóIchodníkóIcóklásíácké=síezkóImanáéulační=élochó=
aéodKF=
▪= veřejnČch==érosíransíví=a=éloch=okrasné=a=rekreační=zeleně=s=érvkó=drobné=archáíekíuJ
ró=a=mobáláářem=éro=relaxacáI=aéodK=
cF= neéříéusíné=vóužáííW=
lsJN=až==
·= síavbó=a=čánnosíáI=jejáchž=negaíávní=účánkó=na=žávoíní=érosíředí=éřekračují=lámáíó=uvedené=v=éříJ
ls=J4=
slušnČch=élaínČch=érávních=éředéásech===
·= síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíímI=zejména=síavbó=éro=vČrobu=a=
skladováníI=síavbó=éro=velkoobchodI=síavbó=éro=drobnou=vČrobu=a=vČrobní=službóI=velkoélošnéI=
velké=a=sířední=maloobchodní=érodejnóI=garáže=éro=nákladní=vozádla==
·= éarkovášíěI=s=vČjámkou=éarkovášť=éro=osobní=moíorová=vozádlaI==
·= zakládání=novČch=zahrádkářskČch=osad=
·= síavbó=éro=rodánnou=ándáváduální=rekreacá=EchaíóI=zahradní=domkóF=
dF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= vČrobní=službóI=éokud=nesnážují=kvaláíu=érosíředí=ve=vómezené=éloše=a=okolí=
·= komerční=vóbavení=EmaloobchodJmalé=a=sířední=érodejnóFI=síravovací=a=ubóíovací=službóI=
osíaíní=nevČrobní=službóI=admánásíraíávaF==
·= éro=bódlení=
eF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= koefácáení=míró=vóužáíí=území=hZm=Z=MIRR=Ekoefácáení=zasíavění=élochóF=
·= vČšková=hladána=zásíavbó=se=síanovujeW=
–= éro=élochó===lsJ=NIP==a=4===maxKN4=m=nad=okolním=íerénem=
·= v=éloše=lsJP=akceéíovaí=korádor=mJZO=Eéroéojení=éro=éěší=a=cóklásíóF=
mlochó=veřejnČch=éohřebášť=a=souvásejících=služeb==OH=
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) síabálázovaný síav
leJN=
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=

PN=
=

=

·= veřejné=éohřebášíě=a=souvásející=službó=
cF= příéusíné=vóužáíí=éroW=
·= službó=souvásející=s=hlavním=vóužáíím=Esmuíeční=síňIsocáální=zázemíIdoélňkovČ=érodej=souvásejíJ
cí=s=hlavním=vóužáíímFI=
·= lánáová=vedení=a=zařízení=íechnácké=ánfrasírukíuró=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu=k=zajášíěná=érovoJ
zu=élochó=
·= doéravní=ánfrasírukíura=nezbóíná=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=élochó=Emísíní=komunákaceI=éarJ
kovášíě=éro=osK=auíomobálóI=chodníkóI=cóklásíácké=síezkóI=manáéulační=élochó=aéodKF=
·= veřejná==érosíransíví=a=élochó=okrasné=zeleně=s=érvkó=drobné=archáíekíuró=a=mobáláářem=aéodK=
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíím=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= nesíanovuje=se===
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= koefácáení=míró=vóužáíí=území=hZm=Z=MITR=Ekoefácáení=zasíavění=élochóF=
·= vČšková=hladána=zásíavbó=se=síanovuje=maxKUm=nad=okolním=íerénem==
mlochó=komerčních=zařízení====OK===
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) síabálázovaný síav
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= občanské=vóbaveníJkomerční=zařízení=
cF= příéusíné=vóužáííW=
–= komerční=zařízení=EmaloobchodI=síravovací=a=ubóíovací=službóI=osíaíní=nevČrobní=službóI=
admánásíraíávaF==
–= veřejná=vóbavenosí=Ezdravoínácká=zařízeníI=sérávaF=
–= tělovČchova=a=séorí====
–= kulíuraI=
–= včeíněW=
▪= íechnácké=ánfrasírukíuró=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu=k=zajášíěná=érovozu=élochó=
▪= doéravní=ánfrasírukíura=nezbóíná=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=élochó=Emísíní=komunáJ
kaceI=éarkovášíě=éro=osKauíomobálóIchodníkóIcóklásíácké=síezkóImanáéulační=élochó=
aéodKF=
▪= veřejnČch==érosíransíví=a=éloch=okrasné=a=rekreační=zeleně=s=érvkó=drobné=archáíekíuJ
ró=a=mobáláářem=éro=relaxacáI=děíská=hřášíěI=aéodK=
–= v=éloše=lhJN=J=službó=éro=moíorásíó=
lhJN=až==
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
lhJS=
=
·= síavbó=a=čánnosíáI=jejáchž=negaíávní=účánkó=na=žávoíní=érosíředí=éřekračují=lámáíó=uvedené=v=éříJ
slušnČch=éředéásech=nad=éříéusínou=míru===
·= síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíímI=zejménaW==
–= síavbó=éro=vČrobu=a=skladování==
–= síavbó=éro=velkoobchod=Es=vČjámkou=lhJNFX==
–= velké=a=velkoélošné=érodejnóX=
–= doéravní=íermánáló=a=ceníra=doéravních=služebX==
–= hromadnou=a=ándáváduální=rekreacá==
–= v=éloše=lhJS=a=R=síavbó=éro=vČrobní=službó=a=drobnou=vČrobu=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= vČrobní=službóI=éokud=nesnážují=kvaláíu=érosíředí=a=éohodu=bódlení=v=navazujících=élochách=
bódlení=
·= bódlení=
·= éodnákaíelské=a=íechnologácké=éarkó=
·= v=éloše=lhJN=skladóI=garáže=a=élochó=éro=odsíavování=nákladních=vozádel=
·= veřejná=vóbavenosí=Esocáální=službóI=školská=zařízeníF=
·= síavbó=éro=drobnou=vČrobu==
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=

PO=
=

=

·= koefácáení=míró=vóužáíí=území=hZm=Z=MIR=Ekoefácáení=zasíavění=élochóF=
·= vČšková=hladána=zásíavbó=se=síanovuje==
–= éro=élochó===lhJ=OI=PI==4I=S==maxKNOm=nad=okolním=íerénem=
–= éro=élochó===lhJNI==maxKN4m=nad=okolním=íerénem=

lhJZN=
=

sČznam=vóužáíí=élochW=
a) návrh zasíaváíelné élochó
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= občanské=vóbaveníJkomerční=zařízení=
cF= příéusíné=vóužáííW=
–= komerční=vóbavení=Esíravovací=a=ubóíovací=službóI=admánásíraíávaF==
–= maloobchodní=érodejnó=–=malé=a=síředníI==
–= nevČrobní=službó=
–= éro=íělovČchovu=a=séorí====
–= éro=kulíuruI=
–= včeíněW=
▪= íechnácké=ánfrasírukíuró=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu=k=zajášíěná=érovozu=élochó=
▪= doéravní=ánfrasírukíura=nezbóíná=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=élochó=Emísíní=komunáJ
kaceI=éarkovášíě=éro=osKauíomobálóIchodníkóIcóklásíácké=síezkóImanáéulační=élochó=
aéodKF=
▪= veřejnČch==érosíransíví=a=éloch=okrasné=a=rekreační=zeleně=s=érvkó=drobné=archáíekíuJ
ró=a=mobáláářem=éro=relaxacáI=děíská=hřášíěI=aéodK=
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= =síavbó=a=čánnosíáI=jejáchž=negaíávní=účánkó=na=žávoíní=érosíředí=éřekračují=lámáíó=uvedené=v=éříJ
slušnČch=éředéásech=nad=éříéusínou=míru===
·= síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíímI=zejména==
–= síavbó=éro=vČrobu=a=skladováníX=
–= síavbó=éro=velkoobchodX==
–= doéravní=íermánáló=a=ceníra=doéravních=služebX==
–= garáže=a=élochó=éro=odsíavování=nákladních=vozádelX=
–= éarkovášíěI=s=vČjámkou=éarkovášť=éro=osobní=moíorová=vozádlaX=
·= ándáváduální=rekreacá=EchaíóI=zahradní=domkóF=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= bódlení=
·= veřejná=vóbavenosí==
·= síavbó=éro=drobnou=vČrobu=a=vČrobní=službóEzahradnácívíF=
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= koefácáení=míró=vóužáíí=území=hZm=Z=MIR=Ekoefácáení=zasíavění=élochóF=
·= vČšková=hladána=zásíavbó=se=síanovuje=maxKNOm=nad=okolním=íerénem=
·= vóužáíí=élochó=je=éodmíněno=síanováskem=érovozovaíele=sTi=éoírubí=Eéřá=umísíění=síavebI=éoéřK=
jejách=čásíí=v=bezéečnosíním=éásmuF=

=mlochó=íělovČchovó=a=séoríu===OS=
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) síabálázovaný síav
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= tělovČchova=a=séorí==
cF= příéusíné=vóužáííW=
lpJN=až==
·= éovolování=síaveb=éro=íělovČchovu=a=séorí=
lpJ4=
·= éovolení=síaveb=souvásející=s=chovem=koní=Ev=éloše=lpJNF===
·= včeíněW=
–= íechnácké=ánfrasírukíuró=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu=k=zajášíěná=érovozu=élochó=
–= doéravní=ánfrasírukíura=nezbóíná=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=élochó=Emísíní=komunákaceI=
éarkovášíě=éro=osKauíomobálóIchodníkóIcóklásíácké=síezkóImanáéulační=élochó=aéodKF=
–= veřejnČch==érosíransíví=a=éloch=okrasné=a=rekreační=zeleně=s=érvkó=drobné=archáíekíuró=a=

PP=
=

=

lpJZN==
=

mobáláářem=éro=relaxacáI=děíská=hřášíěI=aéodK=
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= éovolení=síaveb=a=čánnosíáI=jejáchž=negaíávní=účánkó=na=žávoíní=érosíředí=éřekračují=lámáíó=uvedeJ
né=v=éříslušnČch=élaínČch=érávních=éředéásech====
·= éro=síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíímI=zejména=síavbó=éro=vČrobu=
a=skladováníI=síavbó=éro=velkoobchodI=maloobchodní=érodejnóI=síavbó=éro=drobnou=vČrobuX=
·= síavbó=garáží=éro=nákladní=vozádlaI=éarkovášíě=éro=nákladní=vozádla=Es=vČjámkou=élochó=lpJNF=
·= éovolení=síaveb=éro=rekreacá=hromadnou=a=ándáváduální=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= komerční=vóbavení=EsíravovacíI=ubóíovací=službóF==
·= síavbó=garáží=éro=nákladní=vozádlaI=éarkovášíě=éro=nákladní=vozádlaEéouze=v=éloše=lpJNF=
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= koefácáení=míró=vóužáíí=území=hZm=Z=MIP=Ekoefácáení=zasíavění=élochóFI==
·= vČšková=hladána=zásíavbó=se=síanovuje=maxKNOm=nad=okolním=íerénem==
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) návrh zasíaváíelných éloch
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= zařízení=éro=íělovČchovu=a=séorí=
cF= příéusíné=vóužáííW=
–= éro=íělovČchovu=a=séorí====
–= včeíněW=
▪= íechnácké=ánfrasírukíuró=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu=k=zajášíěná=érovozu=élochó=
▪= doéravní=ánfrasírukíura=nezbóíná=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=élochó=Emísíní=komunáJ
kaceI=éarkovášíě=éro=osKauíomobálóIchodníkóIcóklásíácké=síezkóImanáéulační=élochó=
aéodKF=
▪= veřejnČch==érosíransíví=a=éloch=okrasné=a=rekreační=zeleně=s=érvkó=drobné=archáíekíuJ
ró=a=mobáláářem=éro=relaxacáI=děíská=hřášíěI=aéodK=
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= éro=síavbó=a=čánnosíáI=jejáchž=negaíávní=účánkó=na=žávoíní=érosíředí=éřekračují=lámáíó=uvedené=v=
příslušnČch=éředéásech=nad=éříéusínou=míru===
·= éro=síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíímI=zejména=síavbó=éro=vČrobu=
a=skladováníI=síavbó=éro=velkoobchodI=maloobchodní=érodejnóI=síavbó=éro=drobnou=vČrobu=a=
vČrobní=službóX=garáže=a=élochó=éro=odsíavování=nákladních=vozádelX=
·= éarkovášíěI=s=vČjámkou=éarkovášť=éro=osobní=moíorová=vozádlaX=
·= ándáváduální=rekreace=Esoukromé=chaíóI=zahradní=domkóI=zakládání=zahrádkářskČch=osadF=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= nesíanovuje=se==
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= koefácáení=míró=vóužáíí=území=hZm=Z=MIP=Ekoefácáení=zasíavění=élochóF=
·= vČšková=hladána=zásíavbó=se=síanovuje=maxKSm=nad=okolním=íerénem=

mlochó=a=korádoró=doéravní=ánfrasírukíuró=bez=rozlášení=D=======
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) návrh zasíaváíelných éloch
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= doéravní=ánfrasírukíuraJsálnáční=doérava=
cF= příéusíné=vóužáííW=
aJZN=I=
·= umísíění=síáíní=sálnáce==
aJZP=až=aJZ4=
·= umísíění=mísíních=a=účelovČch=komunákací=
·= umísíění=všech=souvásejících=síaveb=nezbóínČch=k=řádnému=élnění=hlavního=účeluEkřážovaíkóI=
mosíóIoéěrné=zdáI=odvodnění=zéevněnČch=élochI=éroíáhluková=oéaířeníI=aéodKF=
·= cóklosíezkó=
·= pěší=komunákace=
·= veřejné==érosíransíví=včeíně=souvásejících=éloch=zeleně=

P4=
=

=

·= umísíění=íechnácké=ánfrasírukíuró=včeíně=érovedení=éřeložek=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu==
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíím=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= umísíění=doérovodné=zeleněI=éokud=nebude=její=sáíuování=v=rozéoru=s=érávnímá=éředéásó=o=bezJ
éečnosíá=érovozu=na=éozemních=komunákacích===
·= éo=síabálázacá=doéravní=síavbó=Evčeíně=vómezení=zemních=íěles=a=mosíních=síavebFI=čásí=korádoJ
ruIkíerá=nebude=doíčena=síavbou=bude=élnáí=á=nadále=síávající=funkcá==
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= doéravní=síavbó=v=nezasíavěném=území=v=rámcá=élochó=korádoru=doélnáí=vhodnou=zelení=
mlochó=sálnáční=doéravó===DS=================
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) síabálázovaný síav
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= doéravní=ánfrasírukíuraJsálnáční=doérava=bez=rozlášení=
cF= příéusíné=vóužáííW=
·= umísíění=síáíní=sálnáce=
·= umísíění=mísíních=a=účelovČch=komunákací=
·= umísíění=všech=souvásejících=síaveb=nezbóínČch=k=řádnému=élnění=hlavního=účeluEkřážovaíkó=a=
jejách=naéojení=na=síávající=doéravní=sósíémI=mosíóIoéěrné=zdáI=odvodnění=zéevněnČch=élochI=
apJN=až==
éroíáhluková=oéaířeníI=aéodKF=
apJNM=
·= cóklosíezkó=
·= pěší=komunákace=
·= umísíění=íechnácké=ánfrasírukíuró=včeíně=érovedení=éřeložek=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu==
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= =síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíím=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= umísíění=doérovodné=zeleněI=éokud=nebude=její=sáíuování=v=rozéoru=s=érávnímá=éředéásó=o=bezJ
éečnosíá=érovozu=na=éozemních=komunákacích===
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= nesíanovuje=se=
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) návrh zasíaváíelných éloch
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= doéravní=ánfrasírukíuraJsálnáční=doérava=
cF= příéusíné=vóužáííW=
·= umísíění=všech=souvásejících=síaveb=nezbóínČch=k=řádnému=élnění=hlavního=účelu=Esíavbó=sálJ
nácI=mísíních=a=účelovČch=komunákacíI=síavbó=křážovaíek=a=jejách=naéojení=na=síávající=doéravní=
sósíémI=mosíóIoéěrné=zdáI=odvodnění=zéevněnČch=élochI=éroíáhluková=oéaířeníI=zábradlíI=aéodKF=
apJZN=až=
·= éarkování=vozádel=Eéouze=v=élochách=apJZR=–=osobních=a=nákladních=a=apJZSJéouze=osobní=
apJZP=
auíomobálóF=
=
·= cóklosíezkó=
apJZR=až=
apJZU=
·= pěší=komunákace=
·= umísíění=íechnácké=ánfrasírukíuró=včeíně=érovedení=éřeložek=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu==
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= =síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíím=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= umísíění=doérovodné=zeleněI=éokud=nebude=její=sáíuování=v=rozéoru=s=érávnímá=éředéásó=o=bezJ
éečnosíá=érovozu=na=éozemních=komunákacích===
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= akceéíovaí=érůchod=báokorádoru=Úpbp==J=hP=
mlochó=drážní=doéravó DZ=================

PR=
=

=

aZ=

sČznam=vóužáíí=élochW=
a) síabálázovaný síav
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
●= doéravní=ánfrasírukíuraJželeznáční=doérava=
cF= příéusíné=vóužáííW=
●= síavbó=souvásející=s=odbavením=cesíujících=EčekárnóI=úschovnó=kolI=socáální=zařízeníI=aéodKF=
●= síavbó=souvásející=se=zajášíěním=érovozu=na=drázeEéřejezdóI=mosíóI=oéěrné=zdáI=aéodKF=
●= včeíněW=
–= íechnácké=ánfrasírukíuró=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu=k=zajášíěná=érovozu=élochó=
–= élochó=doéravní=ánfrasírukíuró=nezbóíné=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=élochó=Emísíní=komuJ
nákaceI=éarkovášíě=éro=osKauíomobálóIchodníkóImanáéulační=élochó=aéodKF=
–= veřejnČch==érosíransíví=a=éloch=okrasné=zeleněI=aéodK=
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= =všechnó=síavbó=a=čánnosíáI=jejáchž=negaíávní=účánkó=na=žávoíní=érosíředí=éřekračují=lámáíó=uvedeJ
né=v=éříslušnČch=éředéásech=nad=éříéusínou=míru=
·= síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíím=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= umísíění=doérovodné=zeleněI=éokud=nebude=její=sáíuování=v=rozéoru=s=érávnímá=éředéásó=o=bezJ
éečnosíá=érovozu=na=dráze===
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= vČšková=hladána=zásíavbó=se=síanovuje=maxKUm=nad=okolním=íerénem=

mlochó=a=korádoró=íechnácké=ánfrasírukíuró=bez=rozlášení=T===============
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) síabálázovaný síav
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= íechnácká=ánfrasírukíura=
cF= příéusíné=vóužáííW=
·= sáíuování=zařízení=a=lánáovČch=síaveb=íechnácké=ánfrasírukíuró=včeíněW=
–= doéravní=ánfrasírukíuró=nezbóíné=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=élochó=Emísíní=komunákaceI=
TJN=
éarkovášíě=éro=osKauíomobálóIchodníkóI=manáéulační=élochó=aéodKF=
=
–= umísíění=zařízení=nezbóínČch=k=érovozu=íechnácké=ánfrasírukíuró=Ečeréací=síanáceI=írafosíaJ
náceI=regulační=síanáceI=šachíáceI=slouéóI=aéodKF=éro=kíerou=je=korádor=EélochaF=vómezenaX=
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= éovolování=síaveb=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíím==
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= nesíanovuje=se=
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= nesíanovují=se=
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) návrh zasíaváíelných éloch
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= íechnácká=ánfrasírukíura=
cF= příéusíné=vóužáííW=
·= vedení=lánáovČch=síaveb=íechnácké=ánfrasírukíuró=
TJZN=až=TJZ4I=TJZT=až=
·= umísíění=zařízení=nezbóínČch=k=érovozu=íechnácké=ánfrasírukíuró=Ečeréací=síanáceI=írafosíanáceI=
TJZNM=
regulační=síanáceI=šachíáceI=slouéóI=aéodKF=éro=kíerou=je=korádor=EélochaF=navrhovánX=
=
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= éovolování=síaveb=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíím==
·= éovolování==síaveb=a=čánnosíá=v=éloše=korádoruI=kíeré=bó=znemožnáló=hlavní=vóužáíí=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= éo=síabálázacá=síavbó=íechnácké=ánfrasírukíuróI=čásí=korádoruIkíerá=nebude=doíčena=síavbou=bude=
élnáí=á=nadále=síávající=funkcá=
·= éo=zabudování=lánáovČch=vedení=ánženČrskČch=sííáI=kíeré=vedou=éod=zemíI=bude=élocha=nad=veJ

PS=
=

=

dením=začleněnaW=
–= do=veřejného=érosíransíví=s=možnosíá=úérav=éříéusínČch=dle=élaínČch=érávních=éředéásů=a=
ČpkEnízká=zeleňI=zéevněné=a=zaíravněné=élochóI=éarkovášíěI=éojízdné=vozovkóI=aéodKF=
–= do=éůvodní=kulíuró=J=orná=éůdaI=éasívána=Ev=éříéadech=vedení=korádoru=v=zemědělské=éůJ
děFI=éříéadně=do=éloch=osíaíních===
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= nesíanovují=se=
=mlochó=éro=vodní=hoséodářsíví=Ts=================
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) síabálázovaný síav
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= élochó==éro=vodní=hoséodářsíví=
cF= příéusíné=vóužáííW=
·= síavbó=éro=vodní=hoséodářsíví=======
·= síavbó=a=zařízení=souvásející=s=hlavním=vóužáíím=
–= včeíněW=
▪= doéravní=ánfrasírukíuró=nezbóíné=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=Enaéojení=na=mísíní=
komunákaceI=éarkovášíě=éro=osKauíomobálóIchodníkóI=manáéulační=élochó=aéodKF=
▪= éloch=zeleně=aéodK=
TsJN=až=TsJO= dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= síavbó=a=čánnosíáI=jejáchž=negaíávní=účánkó=na=žávoíní=érosíředí=éřekračují=lámáíó=uvedené=v=éříJ
slušnČch=éředéásech=nad=éříéusínou=míru===
·= síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíím=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= éouze=v=éloše=TsJN=W=
–= síavbó=éo=íechnácké=zabezéečení=obceEseéarační=dvůrI=íechnáckČ=dvorek=obceI=aéodKF=
–= garáže=a=odsíavné=élochó=éro=nákladní=a=séecáální=vozádlaI=éokud=nesnážují=kvaláíu=éroJ
síředí=a=éohodu=bódlení=v=navazujících=élochách=bódlení=
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
●= koefácáení=míró=vóužáíí=území=hZm=Z=MIS=Ekoefácáení=zasíavění=élochóF=
·= vČšková=hladána=zásíavbó=se=síanovuje=maxKNOm=nad=okolním=íerénem==
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) návrh zasíaváíelných éloch
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= élochó==éro=vodní=hoséodářsíví=
cF= příéusíné=vóužáííW=
·= síavbó=éro=vodní=hoséodářsíví=======
·= síavbó=a=zařízení=souvásející=s=hlavním=vóužáíím=
–= včeíněW=
▪= doéravní=ánfrasírukíuró=nezbóíné=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=Enaéojení=na=mísíní=
komunákaceI=éarkovášíě=éro=osKauíomobálóIchodníkóI=manáéulační=élochó=aéodKF=
TsJZN=
▪= éloch=zeleně=aéodK=
=
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= síavbó=a=čánnosíáI=jejáchž=negaíávní=účánkó=na=žávoíní=érosíředí=éřekračují=lámáíó=uvedené=v=éříJ
slušnČch=éředéásech=nad=éříéusínou=míru===
·= síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíím=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= síavbó=éo=íechnácké=zabezéečení=obceEseéarační=dvůrI=íechnáckČ=dvorek=obceI=aéodKF=
●= garáže=a=odsíavné=élochó=éro=nákladní=a=séecáální=vozádlaI=éokud=nesnážují=kvaláíu=érosíředí=a=
éohodu=bódlení=v=navazujících=élochách=bódlení=
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
●= koefácáení=míró=vóužáíí=území=hZm=Z=MIS=Ekoefácáení=zasíavění=élochóF=
·= vČšková=hladána=zásíavbó=se=síanovuje=maxKNOm=nad=okolním=íerénem==
=mlochó=éro=energeíáku====TE===========

PT=
=

=

TbJN=

sČznam=vóužáíí=élochW=
a) síabálázovaný síav
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= íechnácká=ánfrasírukíuraJenergeíáka=
cF= příéusíné=vóužáííW=
·= síavbó=éro=energeíáku=–regulační=síanáce==
·= umísíění=síaveb=a=zařízení=souvásejících=s=hlavním=vóužáíím=
–= včeíněW=
▪= doéravní=ánfrasírukíuró=nezbóíné=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=élochó=Enaéojení=na=
mísíní=komunákaceI=éarkovášíě=éro=osKauíomobálóIchodníkóI=manáéulační=élochó=
aéodKF=
▪= veřejnČch==érosíransíví=a=éloch=zeleně=aéodK=
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíím=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= nesíanovují=seW=
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= nesíanovují=seW=

mlochó íechnáckého zabezéečení obce===TO=
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) síabálázovaný síav
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
●= íechnácká=ánfrasírukíuraJélochó=íechnáckého=zabezéečení=obce====
cF= příéusíné=vóužáííW=
●= admánásíraíáva=
●= séráva=
–= včeíněW=
▪= íechnácké=ánfrasírukíuró=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu=k=zajášíěná=érovozu=élochó=
▪= doéravní=ánfrasírukíuró=nezbóíné=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=élochó=Emísíní=komunáJ
kaceI=éarkovášíě=éro=osKauíomobálóIchodníkóI=manáéulační=élochó=aéodKF=
▪= veřejnČch==érosíransíví=a=éloch=zeleně=aéodK=
za=éodmínek=síanovenČch=orgánem=ochranó=kulíurních=éamáíek==
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
●= všechnó=síavbó=a=čánnosíáI=jejáchž=negaíávní=účánkó=na=žávoíní=érosíředí=éřekračují=lámáíó=uvedené=
TlJN=
v=éříslušnČch=éředéásech=nad=éříéusínou=míru===
·= síavbó=éro=vČrobu=a=skladování=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= vzdělávání=a=vČchovaI=socáální=službó=a=ééče=o=rodánuI=zdravoíní=službóI=kulíuraI===veřejná===
sérávaI=ochrana=obóvaíelsíva=
·= tělovČchova=a=séorí====
·= kulíura=a=církevní=účelóI=
●= maloobchod==
●= nevČrobní=a=vČrobní=službóI=éokud=nesnážují=kvaláíu=érosíředí=a=éohodu=bódlení=v=navazujících=
élochách=bódlení=a=jsou=slučáíelné=s=éovolenČm=vóužáíím=
●= bódlení===
●= garáže=a=odsíavné=élochó=éro=nákladní=a=séecáální=vozádlaI=éokud=nesnážují=kvaláíu=érosíředí=a=
éohodu=bódlení=v=navazujících=élochách=bódlení=a=jsou=slučáíelné=s=éovolenČm=vóužáíím==
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
●= koefácáení=míró=vóužáíí=území=hZm=Z=MISR=Ekoefácáení=zasíavění=élochóF=
●= vČšková=hladána=zásíavbó=se=síanovuje=maxKN4m=nad=okolním=íerénem==
=
mlochó=veřejnČch=érosíransíví====P=
sČznam=vóužáíí=élochW=
m=
a) síabálázovaný síav
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=

PU=
=

=

mJZN=až=mJZO=

bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= veřejná=érosíransíví=
cF= příéusíné=vóužáííW=
●= umísíění=íechnácké=ánfrasírukíuró=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu=k=zajášíěná=érovozu=navazujících=
éloch=
●= umísíění=doéravní=ánfrasírukíuró=nezbóíné=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=území=Eéozemní=komuJ
nákaceI=éarkovášíě=éro=osKauíomobálóIcóklásíácké=síezkóI=chodníkóI=manáéulační=élochó=aéodK=
včeíně=souvásejících=síavebJ=lávkóI=mosíóI=odvodněníIauíobusové=zasíávkó=Es=éřísířeškóI=bez=
přísířeškůF=aéodKF=
●= osíaíní=zéevněné=élochó=–=náměsííI=rozéíólové=élochó=éřed=objekíó=občanské=vóbavenosíáI==
·= élochó=souvásející=veřejně=éřísíuéné=zeleněI=zéevněnČch=íerasIoéěrnČch=zdíI=éarkovČch=schoJ
dášťIaéodK=
·= umísíění=mobáláářeI=éokud=jeho=sáíuování=bude=účelné=
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
●= všechnó=síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíím=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
●= =nesíanovuje=se=
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= vČšková=hladána=zásíavbó=se=síanovuje=maxKPm=nad=okolním=íerénem=
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) návrh zasíaváíelné élochó
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= veřejná=érosíransíví=
cF= příéusíné=vóužáííW=
●= umísíění=íechnácké=ánfrasírukíuró=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu=k=zajášíěná=érovozu=navazujících=
éloch=
●= umísíění=doéravní=ánfrasírukíuró=nezbóíné=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=území=Eéozemní=komuJ
nákaceI=éarkovášíě=éro=osKauíomobálóIcóklásíácké=síezkóI=chodníkóI=manáéulační=élochó=aéodK=
včeíně=souvásejících=síavebJ=lávkóI=mosíóI=odvodněníIauíobusové=zasíávkó=Es=éřísířeškóI=bez=
přísířeškůF=aéodKF=
●= osíaíní=zéevněné=élochó=–=náměsííI=rozéíólové=élochó=éřed=objekíó=občanské=vóbavenosíáI==
·= élochó=souvásející=veřejně=éřísíuéné=zeleněI=zéevněnČch=íerasIoéěrnČch=zdíI=éarkovČch=schoJ
dášťIaéodK=
●= umísíění=mobáláářeI=éokud=jeho=sáíuování=bude=účelné=
●= v=éloše=mJZO=éouze=komunákace=éro=éěší=a=cóklásíó=
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
●= všechnó=síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavnímI=éříéusínČm=a=éodmíněně=éříéusínČm=vóužáJ
íím=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
●= nesíanovuje=se=
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= vČšková=hladána=zásíavbó=se=síanovuje=maxKPm=nad=okolním=íerénem=

=
mlochó=a=korádoró=smíšeného=vóužáíí=p=====
mlochó=smíšené=obóíné===SO===
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) síabálázovaný síav
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= élochó=smíšené=obóíné=
plJN==
cF= příéusíné=vóužáííW=
až==
plJO4=
·= éro=bódlení==
·= éro=občanské=vóbaveníW=
–= veřejná=vóbavenosí=Esocáální=službóI=zařízení=ééče=o=děíáI=zdravoínácká=zařízeníI=sérávaI=
kulíura=a=církevní=síavbóF=
–= komerční=vóbavení=EmaloobchodI=síravovací=a=ubóíovací=službóI=osíaíní=nevČrobní=službóI=

PV=
=

=

admánásíraíávaF==

–= včeíněW=
▪=
▪=

plJZN==
až=
plJZT==
=

íechnácké=ánfrasírukíuró=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu=k=zajášíěná=érovozu=élochó=
=doéravní=ánfrasírukíuró=nezbóíné=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=élochó=Emísíní=komunáJ
kaceI=éarkovášíě=éro=osKauíomobálóIchodníkóIcóklásíácké=síezkóImanáéulační=élochó=
aéodKF=
▪= veřejnČch==érosíransíví=a=éloch=okrasné=a=rekreační=zeleně=s=érvkó=drobné=archáíekíuJ
ró=a=mobáláářem=éro=relaxacáI=děíská=hřášíěI=aéodK=
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= síavbó=a=čánnosíáI=jejáchž=negaíávní=účánkó=na=žávoíní=érosíředí=éřekračují=lámáíó=uvedené=v=éříJ
slušnČch=éředéásech=nad=éříéusínou=míru===
·= síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíímI=zejména=síavbó=éro=vČrobu=a=
skladováníI=velkoobchodI=velkoélošné=a=velké=maloobchodní=érodejnóI=doéravní=íermánáló=a=
ceníra=doéravních=služebI=éarkovášíěI=s=vČjámkou=éarkovášť=éro=osobní=moíorová=vozádlaX==
·= garáže=a=élochó=éro=odsíavování=nákladních=vozádelX==
·= rekreace=hromadná=a=ándáváduální=
·= éovolování=novČch=síaveb=a=zařízení=v=navrženém=ochranném=éásmu=éohřebášťI=u=náchž=nelze=
vóloučáí=rušení=éáeíó=hřbáíovaK==
·= v=éloše=plJOO=se=neéřáéoušíí=éovolovaí=nové=síavbó=s=vČjámkou=íěchI=kíeré=éřáéoušíí=élaínČ=
érávní=éředéásSX===
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= vČrobní=službóI=síavbó=éro=drobnou=vČrobu=a=síavbó=éro=zemědělskou=vČrobuI=éokud=nesnážují=
kvaláíu=érosíředí=a=éohodu=bódlení=ve=vómezené=élošeI=jsou=slučáíelné=s=bódlením=a=slouží=
zejména=obóvaíelům=dané=élochó=
●= síavbó=éro=drobnou=vČrobu=a=vČrobní=službó=a=síavbó=éro=zemědělskou=vČrobuI=éokud=nesnážují=
kvaláíu=érosíředí=a=éohodu=bódlení=ve=vómezené=éloše=a=jsou=slučáíelné=s=bódlením==
·= maloobchodní=érodejnó=–=sířední==
·= sběrné=dvoró=
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádáníI=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= koefácáení=míró=vóužáíí=území=hZm=Z=MIT=Ekoefácáení=zasíavění=élochóF=
·= vČšková=hladána=zásíavbó=se=síanovuje=éro=élochó=maxKNOm=nad=okolním=íerénem=
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) návrh zasíaváíelných éloch
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= élochó=smíšené=obóíné=
cF= příéusíné=vóužáííW=
·= éro=bódlení==
·= éro=občanské=vóbaveníW=
–= veřejná=vóbavenosí=Esocáální=službóI=zdravoínácká=zařízeníI=sérávaF=
–= komerční=vóbavení=Esíravovací=a=ubóíovací=službóI=osíaíní=nevČrobní=službóI=admánásíraíáJ
vaF==
–= éro=kulíuruI=
–= včeíněW=
▪= íechnácké=ánfrasírukíuró=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu=k=zajášíěná=érovozu=élochó=
▪= doéravní=ánfrasírukíuró=nezbóíné=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=éloch=Emísíní=komunáJ
kaceI=éarkovášíě=éro=osKauíomobálóIchodníkóIcóklásíácké=síezkóImanáéulační=élochó=
aéodKF=
▪= veřejnČch==érosíransíví=a=éloch=okrasné=a=rekreační=zeleně=s=érvkó=drobné=archáíekíuJ
ró=a=mobáláářem=éro=relaxacáI=děíská=hřášíěI=aéodK=
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= síavbó=a=čánnosíáI=jejáchž=negaíávní=účánkó=na=žávoíní=érosíředí=éřekračují=lámáíó=uvedené=v=éříJ
slušnČch=éředéásech=nad=éříéusínou=míru===
·= síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíímI=zejména=síavbó=éro=vČrobu=a=

================================================
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4M=
=

=

plJmN=

skladováníI=velkoobchodI=velkoélošné=a=velké=maloobchodní=érodejnóI=doéravní=íermánáló=a=
ceníra=doéravních=služebI=éarkovášíěI=s=vČjámkou=éarkovášť=éro=osobní=moíorová=vozádlaX==
·= garáže=a=élochó=éro=odsíavování=nákladních=vozádelX==
·= rekreace=hromadná=a=ándáváduální=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= síavbó=éro=maloobchod=J=sířední=érodejna==
·= síavbó=éro=drobnou=vČrobu=a=vČrobní=službó==
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= koefácáení=míró=vóužáíí=území=hZm=Z=MIS=Ekoefácáení=zasíavění=élochóF=
·= vČšková=hladána=zásíavbó=se=síanovuje=
–= =maxKNOm=nad=okolním=íerénem==
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) élochó éřesíavbó
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= élochó=smíšené=obóíné=
cF= příéusíné=vóužáííW=
·= éro=bódlení==
·= éro=občanské=vóbaveníW=
–= veřejná=vóbavenosí=Esocáální=službóI=zdravoínácká=zařízeníI=sérávaF=
–= komerční=vóbavení=Esíravovací=a=ubóíovací=službóI=osíaíní=nevČrobní=službóI=admánásíraíáJ
vaF==
–= éro=kulíuruI=
–= tělovČchovu=a=séorí=
–= včeíněW=
▪= íechnácké=ánfrasírukíuró=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu=k=zajášíěná=érovozu=élochó=
▪= doéravní=ánfrasírukíuró=nezbóíné=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=éloch=Emísíní=komunáJ
kaceI=éarkovášíě=éro=osKauíomobálóIchodníkóIcóklásíácké=síezkóImanáéulační=élochó=
aéodKF=
▪= veřejnČch==érosíransíví=a=éloch=okrasné=a=rekreační=zeleně=s=érvkó=drobné=archáíekíuJ
ró=a=mobáláářem=éro=relaxacáI=děíská=hřášíěI=aéodK=
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= síavbó=a=čánnosíáI=jejáchž=negaíávní=účánkó=na=žávoíní=érosíředí=éřekračují=lámáíó=uvedené=v=éříJ
slušnČch=éředéásech=nad=éříéusínou=míru===
·= síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíímI=zejména=síavbó=éro=vČrobu=a=
skladováníI=velkoobchodI=velkoélošné==a=velké=maloobchodní=érodejnóI=doéravní=íermánáló=a=
ceníra=doéravních=služebI===
·= rekreace=hromadná=a=ándáváduální=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= maloobchod=J=sířední=érodejna==
·= garáže=a=élochó=éro=odsíavování=nákladních=vozádel=
·= drobná=vČroba=a=vČrobní=službóI===
za=éodmínkóI=že=síavbó=a=čánnosíá=nebudou=snážovaí=kvaláíu=érosíředí=a=éohodu=bódlení=ve=vómezeJ
né=éloše=a=v=élochách=sousedních=EplJNM=a=plJONF=a=jsou=slučáíelné=s=bódlením====
·= =v=éásmu=ochranó=érosíředí=Čls=neéovolovaí=síavbó=s=írvalČm=éobóíem=osob=
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= koefácáení=míró=vóužáíí=území=hZm=Z=MIS=Ekoefácáení=zasíavění=élochóF=
·= vČšková=hladána=zásíavbó=se=síanovuje=
–= =maxKN4m=nad=okolním=íerénem==

horádoró=smíšené=bez=rozlášení=SK=
sČznam=vóužáíí=élochW=
phJZN=až=
a) návrh zasíaváíelných éloch
phJZOI==
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
phJZ4=až==
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
phJZR=
=
·= smíšené=korádoró=bez=rozlášení==

4N=
=

=

cF= příéusíné=vóužáííW=
·= séolečné=vedení=lánáovČch=síaveb=doéravní=a=íechnácké=ánfrasírukíuró==
·= v=čásíá=korádoruI=kíerČ=vede=zasíavěnČm=a=zasíaváíelnČm=územímW=
–= élochó=doéravní=ánfrasírukíuró=EsálnáceImísíní=komunákaceI=účelové=cesíóF=
–= élochó=síaíácké=doéravó=Eéarkovášíě=éro=osKauíomobálóF=
–= élochó=éro=éěší=a=cóklásíáckou=doéravu==
–= osíaíní=doéravní=élochóJmanáéulační=élochóI=obraíášíěI=vČhóbnóI=zálávó=aéodK=
–= síavbó=éroíáhlukovČch=oéaíření=EélK=phJZNF=
–= veřejná==érosíransíví=včeíně=éloch=okrasné=a=rekreační=zeleně=s=érvkó=drobné=archáíekíuró=
a=mobáláářem=aéodK=
–= umísíění=všech=souvásejících=síaveb=nezbóínČch=k=řádnému=élnění=hlavního=účeJ
luEkřážovaíkóI=mosíóI=oéěrné=zdáI=odvodnění=zéevněnČch=élochI=aéodKF=
–= íechnácká=ánfrasírukíura=Ečeréací=síanáceI=írafosíanáceI=aéodKF=
·= v=čásíá=korádoruI=kíerČ=vede=nezasíavěnČm=územímW=
–= élochó=doéravní=ánfrasírukíuró=EsálnáceImísíní=komunákaceI=účelové=cesíóF=
–= élochó=éro=éěší=a=cóklásíáckou=doéravu=éokud=ío=charakíer=síavbó=a=éodmínkó=umožní=
–= osíaíní=doéravní=élochó=–=vČhóbnóI=zálávó=aéodKF=
–= umísíění=všech=souvásejících=síaveb=nezbóínČch=k=řádnému=élnění=hlavního=účeJ
luEkřážovaíkóI=mosíóIoéěrné=zdáI=odvodnění=zéevněnČch=élochI=aéodKF=
–= íechnácká=ánfrasírukíura=Ečeréací=síanáceI=írafosíanáceI=aéodKF=
–= volné=élochó=éo=érovedení=síaveb=osázeí=vhodnou=zelení=
–= élochó=zemědělské=
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíím==
·= =síavbó=a=čánnosíá=v=éloše=korádoruI=kíeré=bó=znemožnáló=realázacá=vómezenČch=síaveb=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= érovádění=souběžnČch=účelovČch=cesí=éro=obsluhu=zemědělskČch=a=lesních=éloch=
·= musí=bČí=umožněna=éo=dobu=síavbó=doéravní=obslužnosí=navazujícího=území=
·= éo=síabálázacá=doéravní=síavbó=a=íechnácké=ánfrasírukíuróI=čásí=korádoruIkíerá=nebude=doíčena=
síavbamá=bude=élnáí=á=nadále=síávající=funkcá=
·= zbóíkové=élochóI=kíeré=vznáknou=éo=realázacá=lánáovČch=síaveb=uvnáíř=vómezeného=korádoru=lzeW=
–= začlenáí=mezá=veřejná=érosíransíví=s=možnosíá=úérav=éříéusínČch=dle=élaínČch=érávních=
předéásů=a=Čpk=Enízká=zeleňI=zéevněné=a=zaíravněné=élochóI=éarkovášíěI=éojízdné=vozovJ
kóI=aéodKF==
–= mámo=zasíavěné=území=–=vráíáí=éloše=éůvodní=účel=Ezemědělská=élochaI=krajánná=zeleňI=
aéodKF=
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= doéravní=síavbó=v=nezasíavěném=území=v=rámcá=élochó=korádoru=doélnáí=vhodnou=zelení=
=
mlochó=vČrobó=a=skladování==V=====================
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) síabálázovaný síav
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= vČroba=a=skladování=
cF= příéusíné=vóužáííW=
·= érůmóslová=vČroba=a=skladó================
·=
zemědělská=a=lesnácká=vČroba=
sJN=až=sJS=
·= drobná=vČroba=a=vČrobní=službó=
·= garáže=a=élochó=éro=odsíavování=nákladních=vozádelX=
·= síavbó=éro=velkoobchod=
·= sběrné=dvoró=
·= vČzkumná=ceníra=
·= síavbó=éro=bódlení=Eéouze=vČjámečně=éro=bódlení=majáíeleInájemceIéoéřK=dočasné=ubóíování=
éracovníkůIbrágádníků=éracujících=v=dané=élošeF=

4O=
=

=

sJZN=až=sJZP=

·= doéravní=íermánáló=a=ceníra=doéravních=služebI=logásíácká=ceníra=Eéouze=v=éloše=sJNF==
včeíněW=
–= íechnácké=ánfrasírukíuró=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu=k=zajášíěná=érovozu=élochó=
–= doéravní=ánfrasírukíuró=nezbóíné=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=élochó=Emísíní=komunákaceI=
éarkovášíě=éro=osKauíomobálóIchodníkóIcóklásíácké=síezkóImanáéulační=élochó=aéodKF=
–= veřejnČch==érosíransíví=a=éloch=okrasné=zeleně=s=érvkó=drobné=archáíekíuró=a=mobáláářemI=
aéodK=
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= všechnó=síavbó=a=čánnosíáI=jejáchž=negaíávní=účánkó=na=žávoíní=érosíředí=éřekračují=lámáíó=uvedené=
v=éříslušnČch=éředéásech=nad=éříéusínou=míru===
·= vóužáííI=u=kíerého=nelze=vóloučáí=EéřímČmá=á=neéřímČmá=oéaířenímáF=snížení=kvaláíó=érosíředí=a=
éohodó=bódlení=v=navazujících=élochách=bódlení=a=občanské=vóbavenosíá=
·= všechnó=síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíímI=éoéřK=se=vólučují=
zejména==
–= síavbó=éro=veřejnou=vóbavenosí=
–= síavbó=éro=bódleníEéokud=v=odsíKeF=není=uvedeno=jánakF=
–= síavbó=éro=rekreacá=
·= v=éloše=sJR=se=neéřáéoušíí=éovolovaí=nové=síavbó=s=vČjámkou=íěchI=kíeré=éřáéoušíí=élaínČ=érávní=
předéásTX===
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= v=éloše=sJ4=a=v=čásíá=élochó=sJP=Ekíerá=se=nachází=v=návrhu=ochranného=éásma=hřbáíovaF=se=
neéřáéoušíí=éovolování=novČch=síavebI=u=náchž=nelze=vóloučáí=rušení=éáeíó=hřbáíova==
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= koefácáení=míró=vóužáíí=území=hZm=Z=MIRR=Ekoefácáení=zasíavění=élochóF=
·= vČšková=hladána=zásíavbó=se=síanovuje=maxKNOm=nad=okolním=íerénem=J=élK=sJO=J=sJS=
·= vČšková=hladána=zásíavbó=se=síanovuje=maxKNRm=nad=okolním=íerénem=J=élK=sJN=
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) návrh zasíaváíelných éloch
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= vČroba=a=skladování=
cF= příéusíné=vóužáííW=
·= érůmóslová=vČroba=a=skladó================
·= zemědělská=a=lesnácká=vČroba=
·= drobná=vČroba=a=vČrobní=službó=
·= garáže=a=élochó=éro=odsíavování=nákladních=vozádelX=
·= síavbó=éro=velkoobchod=
·= sběrné=dvoró=
·= vČzkumná=ceníra=
·= síavbó=éro=bódleníEéouze=vČjámečně=éro=bódlení=majáíeleInájemceIéoéřK=dočasné=ubóíování=
éracovníkůIbrágádníků=éracujících=v=dané=élošeF=
·= doéravní=íermánáló=a=ceníra=doéravních=služebI=logásíácká=ceníra=Eéouze=v=éloše=sJZNFX=
včeíněW=
–= íechnácké=ánfrasírukíuró=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu=k=zajášíěná=érovozu=élochó=
–= doéravní=ánfrasírukíuró=nezbóíné=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=élochó=Emísíní=komunákaceI=
éarkovášíě=éro=osKauíomobálóIchodníkóIcóklásíácké=síezkóImanáéulační=élochó=aéodKF=
–= veřejnČch==érosíransíví=a=éloch=okrasné=zeleně=s=érvkó=drobné=archáíekíuró=a=mobáláářemI=
aéodK======
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= všechnó=síavbó=a=čánnosíáI=jejáchž=negaíávní=účánkó=na=žávoíní=érosíředí=éřekračují=lámáíó=uvedené=
v=éříslušnČch=éředéásech=nad=éříéusínou=míru===
·= všechnó=síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíímI=éoéřK=se=vólučují=
zejména==

================================================

7

vodní zákon č. 254L2001pb. ve znění éozdějších změn

4P=
=

=

–= síavbó=éro=veřejnou=vóbavenosí=
–= síavbó=éro=bódlení=Eéokud=v=odsíKcF=není=uvedeno=jánakF=
–= síavbó=éro=rekreacá=

eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= vČsíavba=novČch=síaveb=éro=vČrobu=a=skladování=v=élochách=sJZPI=sJZN=a=sJZO=je=éodmíněna=
zajášíěním=doéravní=obsluhó=éro=nákladní=doéravu=komunákací=v=éloše=mJZNI=éoéřK=apJR=naéoJ
jené=na=sálK=fLRT=
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= koefácáení=míró=vóužáíí=území=hZm=Z=MIRR=Ekoefácáení=zasíavění=élochóF=
·= vČšková=hladána=zásíavbó=se=síanovuje=maxKNRm=nad=okolním=íerénem=J=élK=sJZN=
·= vČšková=hladána=zásíavbó=se=síanovuje=maxKNOm=nad=okolním=íerénemJ=élK=sJZOJZP=
mlochó=drobné=vČrobó=a=vČrobních=služeb===VD=====
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) síabálázovaný síav
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= drobná=vČroba=a=vČrobní=službó=
cF= příéusíné=vóužáííW=
·= občanské=vóbaveníW=
–= komerční=vóbavení=EmaloobchodI=síravovacíI=osíaíní=nevČrobní=službóI=admánásíraíávaF=
s=vČjámkou=síaveb=uvedenČch=v=odsíK=dF==
·= včeíněW=
–= íechnácké=ánfrasírukíuró=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu=k=zajášíěná=érovozu=élochó=
–= doéravní=ánfrasírukíuró=nezbóíné=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=Emísíní=komunákaceI=éarkoJ
vášíě=éro=osKauíomobálóIchodníkóIcóklásíácké=síezkóImanáéulační=élochó=aéodKF=
–= veřejnČch==érosíransíví=a=éloch=okrasné=zeleně=s=érvkó=drobné=archáíekíuró=a=mobáláářemI=
aéodK=
saJN==
·= sídelní=zeleň======
až==
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
saJO=
·= síavbó=a=čánnosíáI=jejáchž=negaíávní=účánkó=na=žávoíní=érosíředí=éřekračují=lámáíó=uvedené=v=éříJ
=
slušnČch=élaínČch=érávních=éředéásech====
·= vóužáííI=u=kíerého=nelze=vóloučáí=EéřímČmá=á=neéřímČmá=oéaířenímáF=snížení=kvaláíó=érosíředí=a=
éohodó=bódlení=v=navazujících=élochách=bódlení=
·= síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíímI=éoéřK=se=vólučují=zejména==
–= síavbó=éro=vČrobu=a=skladování==================
–= síavbó=éro=velkoobchod==
–= síavbó=éro=bódlení=Eéokud=v=odsíKeF=není=síanoveno=jánakF=
–= velké=a=sířední=maloobchodní=érodejnó==
–= síavbó=éro=rekreacá=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= garáže=a=élochó=éro=odsíavování=nákladních=vozádel=
·= síavbó=éro=bódlení=EvČjámečně=éouze=éro=bódlení=majáíeleI=nájemceI=éoéřK=dočasné=ubóíováníF=
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= koefácáení=míró=vóužáíí=území=hZm=Z=MIR=Ekoefácáení=zasíavění=élochóF=
·= vČšková=hladána=zásíavbó=se=síanovuje=maxKNOm=nad=okolním=íerénem=
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) návrh zasíaváíelných éloch
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
saJZN==
·= drobná=vČroba=a=vČrobní=službó=
až==
cF= příéusíné=vóužáííW=
saJZP=
=
·= občanské=vóbaveníW=
–= komerční=vóbavení=EmaloobchodI=síravovacíI=osíaíní=nevČrobní=službóI=admánásíraíávaF=
·= garáže=a=élochó=éro=odsíavování=nákladních=vozádel=souvásejících=s=doéravní=obsluhou=a=éříJ
éusínou=čánnosíá=v=éloše=

44=
=

=

·= síavbó=éro=bódlení=EvČjámečně=éouze=éro=bódlení=majáíeleI=nájemceI=éoéřK=dočasné=ubóíováníF=
včeíněW=
–= íechnácké=ánfrasírukíuró=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu=k=zajášíěná=érovozu=élochó=
–= doéravní=ánfrasírukíuró=nezbóíné=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=Emísíní=komunákaceI=éarkoJ
vášíě=éro=osKauíomobálóIchodníkóIcóklásíácké=síezkóImanáéulační=élochó=aéodKF=
–= veřejnČch==érosíransíví=a=éloch=okrasné=zeleně=s=érvkó=drobné=archáíekíuró=a=mobáláářemI=
aéodK===
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= síavbó=a=čánnosíáI=jejáchž=negaíávní=účánkó=na=žávoíní=érosíředí=éřekračují=lámáíó=uvedené=v=éříJ
slušnČch=élaínČch=érávních=éředéásech====
·= vóužáííI=u=kíerého=nelze=vóloučáí=EéřímČmá=á=neéřímČmá=oéaířenímáF=snížení=kvaláíó=érosíředí=a=
éohodó=bódlení=v=navazujících=élochách=bódlení=
·= síavbó=a=čánnosíá=nesouvásející=s=hlavním=a=éříéusínČm=vóužáíímI=éoéřK=se=vólučují=zejména==
–= síavbó=éro=veřejnou=vóbavenosí=Esocáální=službóI=zařízení=ééče=o=děíáF=
–= síavbó=éro=bódlení=Eéokud=v=odsíKcF=není=síanoveno=jánakF=
–= zemědělská=vČroba=EžávočášnáF=
–= velké=a=velkoélošné=maloobchodní=érodejnó==
–= síavbó=éro=rekreacá=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= nesíanovuje=se=
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= koefácáení=míró=vóužáíí=území=hZm=Z=MIR=Ekoefácáení=zasíavění=élochóF=
·= vČšková=hladána=zásíavbó=se=síanovuje=maxKNOm=nad=okolním=íerénem=
=
mlochó=vodní=a=vodohoséodářské=bez=rozlášení=W=
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) síabálázovaný síav
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= élochó=vodní=a=vodohoséodářské=
cF= příéusíné=vóužáííW=
·= chov=rób=
·= rekreační=vóužáííJséoríovní=róbolovI=
·= zdroj=užáíkové=a=éožární=vodó==
·= érovádění=vegeíačních=úérav=břehovČch=čásíá=vodní=éloch=
tJN=až=tJ4=
·= érovádění=síaveb=souvásejících=s=érovozem=a=údržbou=vodní=élochó=a=řešením=éroíáéovodňoJ
vČch=oéaíření=
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= čánnosíáI=jejáchž=negaíávní=účánkó=na=žávoíní=érosíředí=éřekračují=lámáíó=uvedené=v=éříslušnČch=
předéásech=nad=éříéusínou=míru=
·= všechnó=síavbó=a=čánnosíáI=kíeré=jsou=v=rozéoru=s=hlavním=vóužáíím=====
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= éovolení=síaveb=souvásejících=se=zajášíěním=hlavního=vóužáíí=EvČsíavba=a=oéravó=hrází=a=souváJ
sejících=zařízeníI=zéevnění=narušenČch=břehůI=aéodKF==
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= nesíanovují=se=
=
mlochó=sídelní=zeleně===ZS===
mlochó=éarkůI=hásíoráckČch=zahrad==ZP======
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) síabálázovaný síav
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
Zm=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= sídelní=zeleň=J=éarkI==
cF= příéusíné=vóužáííW=

4R=
=

=

·= =veřejně=éřísíuéná=zeleň=
·= =umísíění=drobné=archáíekíuróI=mobáláářeI=uměleckČch=dělI=aéodK=
–= včeíně==
▪=

íechnácké=ánfrasírukíuró=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu=k=zajášíěná=érovozu=élochó=sídelní=
zeleně=a=éloch=navazujících=
▪= doéravní=ánfrasírukíuró=nezbóíné=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=a=údržbó=élochó=EchodJ
níkóI=aéodKF=
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= =všechnó=síavbó=a=čánnosíáI=kíeré=bó=mohló=omezáíI=éoéřK=znemožnáí=EznehodnoíáíF=hlavní=vóužáíí===
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= umísíění=malČch=zéevněnČch=hřášťI=cóklásíáckČch=síezekI==
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= nesíanovují=se=
mlochó=zeleně=osíaíní=a=séecáfácké===ZX==========
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) síabálázovaný síav
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= sídelní=zeleň=J=osíaíní=a=séecáfácká=
cF= příéusíné=vóužáííW=
·= veřejně=éřísíuéná=zeleň=
·= vóhrazená=zeleň=
·= zeleň=s=okrasnou=éoéřK=ochranou=funkcí=
·= umísíění=drobné=archáíekíuróI=mobáláářeI=uměleckČch=dělI=aéodK=
·= umísíění=íechnácké=ánfrasírukíuró=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu==
·= akceéíace=vodních=íoků=a=éloch=
·= začlenění=do=éloch=Úpbp=
Zu=
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= všechnó=síavbó=a=čánnosíáI=kíeré=bó=mohló=omezáíI=éoéřK=znemožnáí=EznehodnoíáíF=hlavní=vóužáíí==
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= érovádění=vegeíačních=úéravI=kíeré=charakíerem=odéovídají=funkcá=élochó=a=nezhoršují=odíokoJ
vé=éoměró=
·= doéravní=ánfrasírukíura=nezbóíná=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=éro=éěší=a=cóklásíó=J=chodníJ
kóIcóklásíácké=síezkó=
·= mísíní=a=účelové=komunákace=éokud=jsou=v=souladu=s=územním=élánem=
·= umísíění=malČch=zéevněnČch=hřášťI=zéevněnČch=manáéulačních=éloch=
·= ve=vČjámečnČch=éříéadechI=kde=síísněné=éodmínkó=nedovolí=sáíuování=do=vhodnějších=éloch=á=
umísíění=éarkovášť=
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= nesíanovují=se=
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) návrh
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= sídelní=zeleň=J=osíaíní=a=séecáfácká=
cF= příéusíné=vóužáííW=
·= veřejně=éřísíuéná=zeleň=
ZuJlN==
·= změna==současného=vóužáíí=na=ochranou=zeleň=Ekeře=a=smíšené=dřevánóF=v=éloše=ZuJlNK===
až==
ZuJlP=
·= umísíění=íechnácké=ánfrasírukíuró=v=nezbóíně=nuíném=rozsahu==
·= doéravní=ánfrasírukíura=nezbóíná=k=zajášíění=doéravní=obsluhó=éro=éěší=a=cóklásíó=J=chodníJ
kóIcóklásíácké=síezkó=
·= začlenění=do=éloch=Úpbp=
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= =všechnó=síavbó=a=čánnosíáI=kíeré=bó=mohló=omezáíI=éoéřK=znemožnáí=EznehodnoíáíF=hlavní=vóužáíí=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=

4S=
=

=

·= érovádění=vegeíačních=úéravI=kíeré=charakíerem=odéovídají=funkcá=élochó=a=nezhoršují=odíokoJ

fF=

vé=éoměró=
·= v=éloše=ZuJlO=W=
–= umísíění=drobné=archáíekíuróI=mobáláářeI=uměleckČch=dělI=aéodK=
–= umísíění=éarkovášť=
za=éodmínek=síanovenČch=érovozovaíelem==sTi=élónovodu=
éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= nesíanovují=se=

=
mlochó=krajánné=zeleně==KZ===========
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) síabálázovaný síav
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= krajánná=zeleň=
cF= příéusíné=vóužáííW=
·= síavbó=a=čánnosíá=uvedené=v=kaéK=fKAKRK=odsíKNMNI=éokud=v=odsíK=dF=není=uvedeno=jának=
·= změna=na=éozemkó=určené=k=élnění=funkce=lesa==
·= éro=zeleň=ve=skladbě=zleéšující=ekologáckou=síabáláíu=území=Eíravní=éorosíóI=keřové=a=vósoké=
dřevánóF=mámo=élochó=Úpbp=
·= realázace=éloch=Úpbp=
hZ=
·= umísíění=vodních=íoků=a=élochI=éokud=nesníží=ekologáckou=síabáláíu=éloch=
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= všechnó=síavbó=a=čánnosíáI=kíeré=jsou=neslučáíelné=s=hlavním=vóužáíím=zejménaW=
–= éro=síavbó=uvedené=v=kaéKfKAKRKNK=odsíK=NMOKOK=
–= síavbó=a=zařízení=éro=zemědělsíví=
–= síavbó=a=čánnosíáI=kíeré=zhorší=érosíuénosí=krajánó=Eoélocování=éloch=s=vČjámkou=dočasného=
oélocení=k=ochraně=novČch=vČsadebF==
–= osíaíní=síavbó=neuvedené=v=kaéK=fKAKRKNK=odsíKNMN=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= nesíanovuje=se==
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= nesíanovují=se=
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) návrh
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= krajánná=zeleň=
cF= příéusíné=vóužáííW=
·= síavbó=a=čánnosíá=uvedené=v=kaéK=fKAKRK=odsíKNMNI=éokud=v=odsíK=dF=není=uvedeno=jának=
·= změna=na=éozemkó=určené=k=élnění=funkce=lesa==
·= éro=zeleň=ve=skladbě=zleéšující=ekologáckou=síabáláíu=území=Eíravní=éorosíóI=keřové=a=vósoké=
dřevánóF=mámo=élochó=Úpbp=
·= realázace=éloch=Úpbp=
hZJl=
hZJlN=až=hZJlO=
·= umísíění=vodních=íoků=a=élochI=éokud=nesníží=ekologáckou=síabáláíu=éloch=
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= všechnó=síavbó=a=čánnosíáI=kíeré=jsou=neslučáíelné=s=hlavním=vóužáíím=zejménaW=
–= síavbó=uvedené=v=kaéKfKAKRKNK=odsíK=NMOKOK=
–= síavbó=a=čánnosíáI=kíeré=zhorší=érosíuénosí=krajánó=Eoélocování=éloch=s=vČjámkou=dočasného=
oélocení=k=ochraně=novČch=vČsadebF=
–= éovolování=síaveb=a=zařízení=éro=zemědělsívíX==
–= umísíěníI=éoéřK=změna=vóužáíí=na=zahradu=
–= osíaíní=síavbó=neuvedené=v=kaéK=fKAKRKNK=odsíKNMN=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= nesíanovuje=se==

4T=
=

=

fF=
=
mlochó=zemědělské==Z==

Z=

ZJl=

éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= nesíanovují=se=

sČznam=vóužáíí=élochW=
a) síabálázovaný síav
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= élochó=zemědělské=
cF= příéusíné=vóužáííW=
·= síavbó=a=čánnosíá=uvedené=v=kaéK=fKAKRK=odsíKNMNI=éokud=v=odsíK=dF=není=uvedeno=jának=
·= změna=na=éozemkó=určené=k=élnění=funkce=lesa==
·= éro=zeleň=ve=skladbě=zleéšující=ekologáckou=síabáláíu=území=Eíravní=éorosíóI=keřové=a=vósoké=
dřevánóF=mámo=élochó=Úpbp=
·= realázace=éloch=Úpbp=
·= umísíění=vodních=íoků=a=élochI=éokud=nesníží=ekologáckou=síabáláíu=éloch=
·= érovádění=lánáovČch=vČsadeb=dřeván==
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= všechnó=síavbó=a=čánnosíáI=kíeré=jsou=neslučáíelné=s=hlavním=vóužáíím=zejménaW=
–= síavbó=uvedené=v=kaéKfKAKRKNK=odsíK=NMOKOK=
–= éro=síavbó=a=zařízení=éro=zemědělsíví=Es=vČjámkou=lehkČch=éřísířešků=éro=sezónní=ukróíí=
hoséodářskČch=zvířaíFIsáíuovanČch=mámo=vómezenČ=Úpbp=
–= éovolovaí=změnó=kulíuró=na=oélocené=zahradó=
–= oélocování=éozemků=s=vČjámkou=oélocení=éasíevních=areálů=chovu=hoséodářskČch=zvířaí=a=
dočasnČch=oélocení=novČch=vČsadeb=v=élochách=Úpbp=
–= osíaíní=síavbó=neuvedené=v=kaéK=fKAKRKNK=odsíKNMN==
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= nesíanovuje=se=K==
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= nesíanovují=se=
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) návrh
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= élochó=zemědělské=
cF= příéusíné=vóužáííW=
·= rekulíávace=síávající=vozovkó=na=zemědělskou=éůdu=
·= síavbó=a=čánnosíá=uvedené=v=kaéK=fKAKRK=odsíKNMNI=éokud=v=odsíK=dF=není=uvedeno=jának=
·= změna=na=éozemkó=určené=k=élnění=funkce=lesa==
·= éro=zeleň=ve=skladbě=zleéšující=ekologáckou=síabáláíu=území=Eíravní=éorosíóI=keřové=a=vósoké=
dřevánóF=mámo=élochó=Úpbp=
·= umísíění=vodních=íoků=a=élochI=éokud=nesníží=ekologáckou=síabáláíu=éloch=
·= érovádění=lánáovČch=vČsadeb=dřeván=
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= všechnó=síavbó=a=čánnosíáI=kíeré=jsou=neslučáíelné=s=hlavním=vóužáíím=zejménaW=
–= síavbó=uvedené=v=kaéKfKAKRKNK=odsíK=NMOKOK=
–= éro=síavbó=a=zařízení=éro=zemědělsíví=a=lesnácíví=
–= éovolovaí=změnó=kulíuró=na=oélocené=zahradó=
–= oélocování=éozemků=
·= osíaíní=síavbó=neuvedené=v=kaéK=fKAKRKNK=odsíKNMN==
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= nesíavuje=se=
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= nesíanovují=se=

=

4U=
=

=

mlochó=lesní====L=

i=

iJl=

sČznam=vóužáíí=élochW=
a) síabálázovaný síav
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= élochó=lesní=
cF= příéusíné=vóužáííW=
·= síanoví=éříslušné=érávní=éředéásó==
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= síanoví=éříslušné=érávní=éředéásó=
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= síanoví=éříslušné=érávní=éředéásó=
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= nesíanovují=se=
sČznam=vóužáíí=élochW=
a) návrh
modmínkó=éro=vóužáíí=élochW=
bF= převažující=účel=vóužáíí=Ehlavní=vóužáííF=
·= élochó=lesní=
cF= příéusíné=vóužáííW=
·= zalesnění=élochó==
·= monáíorování=síaré=ekologácké=záíěžeI=včeíně=éříéadnČch=čánnosíí=souvásejících=se=sanací==
dF= neéříéusíné=vóužáííW=
·= éovolování=síaveb=a=čánnosíáI=kíeré=bó=mohló=narušáí=élnění=hlavního=vóužáíí==
eF= éodmíněně=éříéusíné=vóužáííW=
·= nesíanovuje=se=
fF= éodmínkó=érosíorového=uséořádání=včeíně=základních=éodmínek=ochranó=krajánného=rázuW=
·= nesíanovují=se=

fKAKTK svjbZbkÍ sbŘbgkĚ molpmĚŠkÝCe pTAsbBI sbŘbgJ
NĚ molpmĚŠkÝCe lmATŘbkÍI pTAsbB A lmATŘbkÍ
h ZAgfŠŤlsÁkÍ lBoAkv A BbZmbČklpTf pTÁTr A
milCe mol ApAkACfI mol hTboÉ iZb moÁsA
h mlZbjhŮj A pTAsBÁj svsiApTkfT
NPNK= mráva=k=éozemkům=a=síavbám=lze=v=souladu=s=§=NTM=zákona=čKNUPLOMMS=pbK=odejmouí=nebo=
omezáí=k=íěmío=veřejně=éroséěšnČm=síavbám:==
=
lznačení élochóI korá- moéás veřejně éroséěšné síavbó
doru dle výkresu fKBK4K
ve kíerém je síavba
navržena EéoéřK do něj
síavba zasahuje)
píavbó doéravní ánfrasírukíuróI včeíně éloch nezbóíných k zajášíění výsíavbó a řádného
užívání éro síanovený účel
phJZ4I=apJZO=
přeložka=sálKfLRT=EÚvalno=J=BrumováceF=včK=křážovaíek=a=vóvolanČch=
přeložek=veřejnČch=a=účelovČch=komunákací=
aJZ4=
úéravó=érůíahu=sálKfLRT=v=cenírální=čásíá=obce=éro=zvČšení=bezéečnosíá=
doéravó
aJZP=
úéravó=érůíahu=sálKfLRT=na=vjezdu=od=léavó=éro=zvČšení=bezéečnosíá=
doéravó
apJZT=
přeložka=sálKffL4SM=éro=omezení=éočíu=křážovaíek=na=sálKfLRTI=včeíně=
vČsíavbó=nového=mosíu=a=naéojení=účelové=komunákace=

4V=
=

moznámka

=
=
=
vazba=na=érůmóslovou=
zónu=hrnov=J==ČervenČ=

=

lznačení élochóI korádoru dle výkresu fKBK4K
ve kíerém je síavba
navržena EéoéřK do něj
síavba zasahuje)

moéás veřejně éroséěšné síavbó

aJZN=
apJZS=

rekonsírukce=úseku=sálKfffL4RVP=včK=mosíu=éřes=řeku=léavu=
vČsíavba=éroéojovací=komunákace=jh=éodél=íraíě Ča=

apJZNI=phJZNI=mJZNI=
apJZP=

vČsíavba=mísíních=komunákací=éro=doéravní=obsluhu=zasíaváíelnČch=
éloch=vČrobó=a=skladováníI=drobné=vČrobó=a=vČrobních=služeb=sJZNI=sJ
ZOI=sJZPI=saJZNI=saJZOI=saJZP=a=zasíavěnČch=éloch=komerčních=
zařízení=včK=vóvolané=úéravó=sálKfLRT=a=úéravó=účelové=komunákace=
vČsíavba=jh=–=naéojení=zasíaváíelné=élochó=éro=bódlení=BJZN=a=náJ
vazné=rezervní=élochó=éro=bódlení=a=éloch=zasíavěnČch=smíšenČch=
obóínČch=
vČsíavba=jh=–=naéojení=zasíavěnČch=a=zasíaváíelnČch=éloch=smíšeJ
nČch=obóínČch=plJZOI=plJZPI=plJZ4I=plJZRI=plJZS=a=plJZT=
přesíavba=zemního=íělesa=záhumenní=účelové=komunákace=mezá=
sálKfLRT=a=sálKffL4SM=éodél=jážního=okraje=zasíavěné=élochó=plJN=
komunákace=éro=éěší=a=cóklásíó=
vČsíavba=cóklásíácké=írasó=léava=–=hrnov=v=korádoru=éodél=řekó=
odsíavná=élocha=éro=nákladní=auíomobáló=

phJZO=
phJZR=
apJZU=
mJZO=
neznačeno=
apJZR=

píavbó íechnácké ánfrasírukíuróI včeíně élochó nezbóíné k zajášíění její výsíavbó a řádného
užívání éro síanovený účel
sodní hoséodářsíví
phJZOI=TJZT=
korádoró=éro=vodovodní=řadó=a=kanalázační=síokó=a=objekíó=na=nách=éro=
naéojení=zasíaváíelné=élochó=bódlení=BJZN=
TJZP=
korádor=éro=vodovodní=řad=a=kanalázační=síoku=a=objekíó=na=nách=éro=
naéojení=zasíaváíelné=élochó=plJZN=
=
TJZNM=
korádor=éro=vodovodní=řad=a=objekíó=na=něm=éro=naéojení=élochó=plJ
mN=
TsJZN=
élocha=éro=rozšíření=Čls=
bnergeíáka
phJZO=
kabelové=vedení=OO=ks==

TJZUI=TJZVI=phJZ4I=phJ
ZR=
phJZN=
phJZRI=TJZNI=TJZ4=
TJZT=

moznámka

dvůr=
=
éodmínka=éro=zrušení=
křážovaíkó==na=
sálKfLRTv=íěsné=blízkosíá=
křážovaíkó=fLRT=x=
sálKfffL4RVP=
=

=
=
=
=
=
zamezení=odsíavování=
nákladních=vozádel=
v=élochách=bódlení=

=
=
=
=
éřeložka=venkovního=
vedení=OO=ks=včeíně=
rekonsírukce=íransforJ
mační=síanáce=Bo=OMS4=
=

venkovní=vedení=dásírábuční=sííě=OO=ksI=včeíně=souvásejících=zařízení=
Eíransformační=síanáce=OOLMI4=ksF=
síl=élónovod=éro=élónofákacá=éloch=vČrobóI=skladování=a=služeb=sáíuoJ
=
vanČch=záéadně=od=sálKfLRT=směr=hrnov=
síl=élónovod=éro=élónofákacá=smíšenČch=obóínČch=éloch=na=jážním=okrajá= =
obce==
síl=élónovod=éro=élónofákacá=élochó=ándáváduálního=bódlení=BfJZN=
=

NPOK= mlochó=a=korádoró=Eve=kíerČch=jsou=sáíuované=veřejně=éroséěšné=síavbó)=éro=kíeré=lze=éráva=k=
éozemkům=a= síavbám=v=souladu= s=élaínČmá=érávnímá=éředéásóU= odejmouíI= nebo=omezáí= jsou=
zobrazenó=ve=vČkresu:===
fKBK4K= sČkres=veřejně=éroséěšnČch=síavebI=oéaíření=a=asanací=N=:=RMMM=
NPPK= wa=součásí=vómezenČch=korádorů=veřejně=éroséěšnČch=síaveb=éovažovaí:=
================================================
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RM=
=

=

NPPKNK=élochó=nezbóíné=k=zajášíění=vČsíavbó=a=řádného=užíváná=síavbó=éro=síanovenČ=účel=Eéro=
doérovodná= zařízení= nezbóíná= k=érovozu= lánáové= síavbóJírafosíanáceIčeréací= síanáceI=
úéravnó= vodóI= regulační= síanáceIaéodK= a= doérovodné= síavbó= jako= mosíóI= oéěrné= zdáI=
éroéusíkóI= íunelóI= aéodK)= éokud= nejsou= vómezenó= jako=samosíaíná= veřejně= éroséěšná=
síavbaX==
NP4K= Územní=élán=vómezuje=v=souladu=s=élaínČmá=érávnímá=éředéásóV=élochó=éro=íaío=veřejně=éroJ
séěšná=oéaířeníI=éro=kíerá=lze=éráva=k=éozemkům=a=síavbámI=éoířebná=éro=jejách=uskuíečněJ
ní=odejmouí=nebo=omezáí:=
=
lznačení síavbó
moéás veřejně éroséěšného oéaíření
Založení érvků územního sósíému ekologácké síabáláíó EÚpbp):
élochó=báoceníer=a=báokorádorů=éro=založení=územního=
v=rozsahu=vómezeném=ve=
sósíému=ekologácké=síabáláíó==
vČkresu=fKBK4K=

moznámka
=

=
NPRK= seřejně= éroséěšné= éroséěšná= oéaířeníI= éro= kíerá= lze= éráva= k= éozemkům= a= síavbám=
v=souladu=s=§=NTM=zákona=čKNUPLOMMS=pbK=odejmouíI=nebo=omezáíI=jsou=grafáckó=zobrazena=ve=
vČkresu:=
fKBK4K= sČkres=veřejně=éroséěšnČch=síavebI=oéaíření=a=asanací=N=:=RMMM=

fKAKUK svjbZbkÍ sbŘbgkĚ molpmĚŠkÝCe pTAsbB A sbJ
ŘbgkĚ molpmĚŠkÝCe lmATŘbkÍI mol hTboÉ iZb
rmiATkfT mŘbahrmkÍ moÁsl

moéás síavbó

píavbó éro občanskou vóbavenosí
lpJZN=
rozšíření=éloch=éro=tělovČchovu=a=
séorí=éod=vrchem=pírážášíě=

Předkuéní érávo se uélaíňuje
éro:

lznačení élochóI korádoru dle
výkresu fKBK4K ve kíerém je
síavba navržena EéoéřK do něj
síavba zasahuje)

NPSK= mředkuéní=érávo=v=souladu=s=§=NMN=zákona=čKNUPLOMMS=pbK=lze=uélaínáí:=
NPSKNK=na=veřejně=éroséěšné=síavbó=vómezené=v=kaéKfKAKTK==
NPSKOK=na=veřejně=éroséěšná=oéaíření=vómezená=v=kaéK=fKAKTK==
NPSKPK=na=íóío=další=síavbó:=
=

obec=
Úvalno=

haíasírální území

sómezení síavbó dle éarcK číselI
éro kíeré se uélaíňuje éředkuéní
érávo

Úvalno=

=

=
NPTK= seřejně= éroséěšné= síavbó= a= veřejně= éroséěšná= oéaířeníI= éro= kíeré= lze= v=souladu= s= §= NMN=
zákona=čKNUPLOMMS=pbK=uélaínáí=éředkuéní=érávoI=jsou=grafáckó=zobrazenó=ve=vČkresu:=
fKBK4K= sČkres=veřejně=éroséěšnČch=síavebI=oéaíření=a=asanací=N=:=RMMM=
=
=

================================================
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RN=
=

=

fKAKVK pTAklsbkÍ hljmbkZAČkÍCe lmATŘbkÍ
mro=změnu=územního=élánu=nejsou=síanovena=žádná=koméenzační=oéaířeníK=

fKAKNMKsvjbZbkÍ milCe A hlofaloŮ ÚZbjkÍCe obZbos A
pTAklsbkÍ jlŽkÉel BralrCÍel svrŽfTÍI sČbTkĚ
mlajÍkbh mol gbel molsĚŘbkÍ
NPUK= Územní=élán=vómezuje=íóío=élochó=a=korádoró=územních=rezerv:=
=
lznačK
élochó

poučasné vóužáíí
élochó

Charakíerásíáka budoucí změnó ve vóužáíí
éloch

modmínkó současného vóužáíí a érověření
budoucího vóužáíí

N=

O=

P=

4=

BJoN=

élocha=zemědělská=

élocha=vhodná=éro=budoucí=rozšíření=élochó=BJ
ZNK==

BfJoN=

élocha=zemědělská= =

élocha=vhodná=éro=ándáváduální=bódlení=v=návazJ
nosíá=na=zasíavěné=územíK==

TJoN=

élocha=zemědělská=

korádor=éro=naéojení=érověřované=lokaláíó=BfJoN=
na=íechnáckou=ánfrasírukíuruK==

TJoO=

élocha=osíaíní=

korádor=éro=naéojení=érověřované=lokaláíó=BfJoN=
na=íechnáckou=a=doéravní=ánfrasírukíuruK==

TJoP=

élocha=zemědělská=

korádor=éro=naéojení=érověřované=lokaláíó=BfJoN=
na=íechnáckou=ánfrasírukíuruK==

poučasné=vóužáíí=se=éo=dobu=érověřování=élochó=
neměníK=mrověřáí=vazbó=a=uséořádání=území=ve=
vzíahu=k=hřbáíovu=Eochranné=éásmoF=a=zemědělJ
ské=vČrobě=v=éloše=sJPK=Zohlednáí=urbanásíácké=
vazbó=mezá=élochou=BJZN==a=BJoN=
poučasné=vóužáíí=se=éo=dobu=érověřování=élochó=
neměníK=mrověřáí=možnosí=doéravního=naéojení=
élochóI=vzíahó=ke=síávající=zásíavbě=a=možnosíá=
naéojení=na=síávající=íechnáckou=ánfrasírukíuruK===
poučasné=vóužáíí=se=éo=dobu=érověřování=élochó=
neměníK=mrověřáí=nezbóínosí=další=ochranó=éloJ
chó=éro=érůchod=éro=íechnáckou=ánfrasírukíuru=a=
příéadně=á=doéravní=ánfrasírukíuruEéěší=éroéojeJ
níF=
poučasné=vóužáíí=se=éo=dobu=érověřování=élochó=
neměníK=mrověřáí=nezbóínosí=další=ochranó=éloJ
chó=éro=érůchod=éro=íechnáckou=ánfrasírukíuru=a=
ověřáí=vhodnosí=naéojení=na=doéravní=ánfrasírukJ
íuru=
poučasné=vóužáíí=se=éo=dobu=érověřování=élochó=
neměníK=mrověřáí=nezbóínosí=další=ochranó=éloJ
chó=éro=érůchod=éro=íechnáckou=ánfrasírukíuru=

=
NPVK= Územní=élán=vómezuje=élochó=a=korádoró=územních=rezerv=ve=vČkresech:=
fKBKNK=
sČkres=základního=členění=území=N=:=RMMM=
fKBKOK=
elavní=vČkres=N=:=RMMM=
fKBKPK=
honceéce=íechnácké=ánfrasírukíuró=N:RMMM=
N4MK= poučasné= vóužáíí= éloch= uvedené= ve= slouécá= čKO= íabulkóI= do= dobó= érověření= a= rozhodnuíí= o=
élochách= ve= slK4I= nesmí= bČí= měněno= zéůsobemI= kíerČ= bó= znemožnálI= nebo= éodsíaíně= zíížál=
érověřované=budoucí=vóužáííK=

fKAKNNKsvjbZbkÍ milCeI sb hTboÝCe gb olZelalsÁkÍ l
ZjĚkÁCe s ÚZbjÍ mlajÍkĚkl alelalr l mAoCbJ
iACf

RO=
=

=

N4MKAK=Územní=élán=vómezuje=íóío=élochóI=ve=kíerČch=je=rozhodování=o=změnách=éodmíněno=dohoJ
dou=o=éarcelacá:==
lznK élochI ve kíesómezení éloch
rých je rozhodování o
doíčených éodzměnách éodmíněno
mínkou ve slKN
dohodou o éarcelacá
O=
N=
am-N
B-ZN=

elavní vóužáíí élochó
P=
élocha=bódlení==

N4MKBK==mřá=rozhodování=o=změnách=v=élochách=éodmíněnČch=dohodou=o=éarcelacá=zohlednáí=územJ
ní=síudáá=rpNK=
N4MKCK=mlochóI=ve=kíerČch=je=rozhodování=o=změnách=éodmíněno=dohodou=o=éarcelacá=jsou=vómeJ
zenó=ve=vČkresech:=
fKBKNK=
fKBKOK=

sČkres=základního=členění=území=N=W=R=MMM==
elavní=vČkres=N=W=R=MMM=

==

fKAKNOK svjbZbkÍ milCe A hlofaloŮI sb hTboÝCe gb
olZelalsÁkÍ l ZjĚkÁCe s ÚZbjÍ mlajÍkĚkl
ZmoAClsÁkÍj ÚZbjkÍ pTrafbI pTAklsbkÍj mlajÍJ
kbh mol gbgÍ mlŘÍZbkÍ A mŘfjĚŘbkÉ ieŮTv mol
silŽbkÍ aAT l TÉTl pTraff al bsfabkCb ÚZbjkĚ
miÁklsACÍ ČfkklpTfK
N4NK= Územní=élán=ukládá=érověřáí=změnó=vóužáíí=územní=síudáá jako=éodmínkó=éro=rozhodování=o=
změnách=ve=vóužáíí=území=v=íěchío=vómezenČch=élochách=a=korádorech:=
=
oznK élochóI
korádoru
k érověření
územní síudáá

vómezení území
k érověření územní
síudáá

cíl érověření změn ve vóužáíí území

éoznámka

rp=N=
Emod=vrchem=
pírážášíěF=

BJZNI==

érověření=oéíámálního=rozvržení=éarcelace=a=veřejJ
nČch=érosíransíví=s=komunákacemá=a=íechnáckou=
ánfrasírukíurouK==píanovení=éodrobnČch=éodmínek=
éro=vČsíavbu=oa=a=érověření=oéíámální=doéravní=
obsluhó=élochó=se=zohledněním=élochó=BJ
oNKoeséekíovaí=korádoró=TJZT=a=phJZOK==

konceéce=uséořádání=
doéravní=obsluhó=élochó=a=
vómezení=veřejnČch=
érosíransíví=zohlední=
budoucí=návaznosíá=élochó=
na=élochu=BJoN=

=
N4OK= péecáfákace=omezení=v=území=vóélČvající=z=rozhodnuíí=o=éořízení=územní=síudáe:=
=
oznK élochóI
korádoru
k érověření
územní síudáá

séecáfákace omezení éro éovolování síaveb a érovádění změn v území do dobó éořízení územní
síudáe EÚp)

rp=N=
Emod=vrchem=
pírážášíěF=

do=dobó=éořízení=územní=síudáe=nesmí=bČí=ve=vómezeném=území=čáněnó=krokóI=kíeré=érověření=a=síanovení=éodmíJ
nek=éro=další=vóužáíí=území=na=základě=síudáe=znemožníK=keéřáéoušíí=se=navrhovaí=změnó=v=územíI=kíeré=s=íouío=
éodmínkou=budou=v=rozéoru=a=znemožní=érověření=cíleK=ao=dobó=éořízení=rp=se=v=éředměíném=území=éřáéoušííW=
J=současné=vóužáíí=éloch===

=
N4PK= píanovení=lhůí=éro=érověření=éloch=a=korádorů=územní=síudáá:=
=
RP=
=

=

=
=
=

oznK élochóI
korádoru k érověření územní síudáá

éořízení

rp=N=
Emod=vrchem=pírážášíěF=

NOLOMOO=

=
N44K= sómezení= éloch= a= korádoruI= ve= kíerČch= územní= élán= ukládá= érověřáí= změnó= vóužáíí= územní=
síudááI=jako=éodmínkó=éro=rozhodování=o=změnách=ve=vóužáíí=území=je=grafáckó=znázorněno=ve=
vČkresech:=
fKBKNK=
sČkres=základního=členění=území=N=:=RMMM=
fKBKOK=
elavní=vČkres=N=:=RMMM=

fKAKNPK svjbZbkÍ milCe A hlofaloŮI sb hTboÝCe gb
olZelalsÁkÍ l ZjĚkÁCe s ÚZbjÍ mlajÍkĚkl svJ
aÁkÍj obdriAČkÍel miÁkrK
N4RK= Územní=élán=nevómezuje=žádné=élochó=a=korádoróI=ve=kíerČch=je=éořízení=a=vódání=regulačníJ
ho=élánu=éodmínkou=éro=rozhodování=o=změnách=jejách=vóužáíí=a=zadání=regulačního=élánuK===

fKAKN4KsvjbZbkÍ AoCefTbhTlkfChv kbBl roBAkfpTfChv
sÝZkAjkÝCe pTAsbBI mol hTboÉ jŮŽb svmoAClJ
sÁsAT AoCefTbhTlkfChlr ČÁpT molgbhTlsÉ alJ
hrjbkTACb gbk ArTlofZlsAkÝ AoCefTbhTI
N4SK= Územní=élán=nevómezuje=archáíekíonáckó=nebo=urbanásíáckó=vČznamné=síavbóI=éro=kíeré=můJ
že=vóéracovávaí=archáíekíonáckou=čásí=érojekíové=dokumeníace=jen=auíorázovanČ=archáíekíK=
N4TK= zrušen=

fKAKNRK svjbZbkÍ mlgjŮ
N4UK= mro=účeló=íohoío=územního=élánu=se=vómezují=někíeré=další=éojmó=íakío:=
=
hód E*)

mlochó s rozdílným zéůsobem vóužáíí
Eéojmó vóskóíující se jak v íexíové íak á
grafácké čásíá územního élánu)

Tímío éojmem se rozumí:

BydlÉní

B

mlochó=bódlení==

mlochóI=ve=kíerČch=éřevládá=bódleníK=mlochó=bódlení=zahrnují=zéravádla=éoJ
zemkó=bóíovČch=domůI=éozemkó=rodánnČch=domůI=éozemkó=souvásející=doJ
éravní=a=íechnácké=ánfrasírukíuró=a=éozemkó=veřejnČch=érosíransívíK=ao=éloch=
bódlení=lze=zahrnouí=éozemkó=souvásejícího=občanského=vóbavení=s=vČjámkou=
éozemků=éro=budovó=obchodního=érodeje=o=vČměře=věíší=než=NMMM=mOK=
poučásíí=élochó=bódlení=mohou=bČí=éozemkó=dalších=síaveb=a=zařízeníI=kíeré=
nesnážují=kvaláíu=érosíředí=a=éohodu=bódlení=ve=vómezené=élošeI=jsou=slučáíelJ
né=s=bódlením=a=slouží=zejména=obóvaíelům=v=íakío=vómezené=élošeK=

mlochó=bódlení=se=éro=účeló=íoho=územního=élánu=dále=člení=naW======================

=

BH =

mlochó=bódlení=hromadného=

mlochó=bódleníI=ve=kíerČch=éřevažují=bóíové=domóK=ao=éloch=lze=zahrnouí=
éozemkó=souvásejícího=občanského=vóbavení=s=vČjámkou=éozemků=éro=budovó=
obchodního=érodeje=o=vČměře=věíší=než=NMMM=mOK=poučásíí=élochó=mohou=bČí=

R4=
=

=

mlochó s rozdílným zéůsobem vóužáíí
Eéojmó vóskóíující se jak v íexíové íak á
grafácké čásíá územního élánu)

hód E*)

BI

=mlochó=bódlení=ándáváduálního====

Tímío éojmem se rozumí:
éozemkó=dalších=síaveb=a=zařízeníI=kíeré=nesnážují=kvaláíu=érosíředí=a=éohodu=
bódlení=ve=vómezené=élošeI=jsou=slučáíelné=s=bódlením=a=slouží=zejména=
obóvaíelům=v=íakío=vómezené=élošeK=Tóío=síavbó=a=zařízení=musí=bČí=v=územJ
ní=menšáně=vzhledem=k=élochám=bódleníK=
mlochó=bódleníI=ve=kíerČch=éřevažují=rodánné=domóK=ao=éloch=lze=zahrnouí=
éozemkó=souvásejícího=občanského=vóbavení=s=vČjámkou=éozemků=éro=budovó=
obchodního=érodeje=o=vČměře=věíší=než=NMMM=mOK=poučásíí=élochó=mohou=bČí=
éozemkó=dalších=síaveb=a=zařízeníI=kíeré=nesnážují=kvaláíu=érosíředí=a=éohodu=
bódlení=ve=vómezené=élošeI=jsou=slučáíelné=s=bódlením=a=slouží=zejména=
obóvaíelům=v=íakío=vómezené=élošeK=Tóío=síavbó=a=zařízení=musí=bČí=v=územJ
ní=menšáně=vzhledem=k=élochám=bódleníK=

sÉřÉjná ánfrasírukíura

O

mlochó=občanského=vóbavení======

mlochó=občanského=vóbavení=zahrnují=zejména=éozemkó=síaveb=a=zařízení=
občanského=vóbavení=éro=vzdělávání=a=vČchovuI=socáální=službóI=ééčá=o=
rodánuI=zdravoíní=službóI=kulíuruI=veřejnou=sérávuI=ochranu=obóvaíelsívaK=aále=
zahrnují=éozemkó=síaveb=a=zařízení=éro=obchodní=érodejI=íělovČchovu=a=séoríI=
ubóíováníI=síravováníI=službóI=vědu=a=vČzkumI=lázeňsíví=a=éozemkó=souvásejíJ
cí=doéravní=a=íechnácké=ánfrasírukíuró=a=veřejnČch=érosíransívíK=mlochó=občanJ
ského=vóbavení=musí=bČí=vómezenó=v=éřímé=návaznosíá=na=kaéacáíně=dosíačuJ
jící=élochó=doéravní=ánfrasírukíuró=a=bČí=z=nách=éřísíuénéK=mlochó=občanského=
vóbavení=se=obvókle=samosíaíně=vómezují=za=účelem=zajášíění=éodmínek=éro=
přáměřené=umísíěníI=dosíuénosí=a=vóužívání=síaveb=občanského=vóbavení=a=k=
zajášíění=éodmínek=éro=jejách=užívání=v=souladu=s=jejách=účelemK=

mlochó=občanského=vóbavení=se=éro=účeló=íoho=územního=élánu=dále=člení=naW======================

OV

OH

OK

OS

D

=mlochó=určené=éro=občanskou=vóbavenosíI=kíerá=je=nezbóíná=éro=zajášíění=a=
ochranu=základního=síandardu=a=kvaláíó=žávoía=obóvaíel=a=jejíž=exásíence=v=
území=je=v=zájmu=síáíní=sérávó=a=samosérávóK=Zahrnuje=naéřK=élochó=éro=
mlochó=veřejné=vóbavenosíá=======
vzdělávání=a=vČchovuI=socáální=službóI=ééčá=o=rodánuI=zdravoíní=službóI=kulíuruI=
veřejnou=sérávuI=ochranu=obóvaíelsívaI=aéodK=
=mlochó=zahrnují=éozemkó=éro=éohřbení=ládskČch=éozůsíaíkůI=nebo=uložení=
mlochó=veřejnČch=éohřebášť=a=
zéoéelněnČch=ládskČch=osíaíků=–=élochó=hřbáíovů=včeíně=íechnáckého=zázemí=
EmárnáceI=kremaíoráaI=obřadní=síněI=…F=a=éozemkó=souvásející=doéravní=a=
souvásejících=služeb=
íechnácké=ánfrasírukíuró=a=veřejnČch=érosíransívíK=
gsou=élochó=éro=občanskou=vóbavenosí=nezařazenou=v=élochách=lsI=leI=lp=
Es=vČjámkou=vČrobních=služebI=kíeré=lze=vzhledem=k=rušávČm=vlávům=na=okolí=
umísíáí=éouze=v=élochách=vČrobóFK=Zahrnují=éozemkó=síaveb=a=zařízení=éro=
mlochó=komerčních=zařízení=======
obchodní=érodejI=ubóíováníI=síravováníI=službóI=vědu=a=vČzkumI=lázeňsíví=a=
éozemkó=souvásející=doéravní=a=íechnácké=ánfrasírukíuró=a=veřejnČch=érosíranJ
sívíK=
=mlochó=zahrnují=éozemkó=éro=akíávní=nebo=éasávní=séoríovní=čánnosíá=a=regeJ
neracá=organásmu=a=éozemkó=souvásející=doéravní=a=íechnácké=ánfrasírukíuró=a=
mlochó=íělovČchovó=a=séoríu====
==
veřejnČch=érosíransívíK=
mlochó=a=korádoró=doéravní=ánfrasírukíuró=zahrnují=zéravádla=éozemkó=síaveb=a=
zařízení=éozemních=komunákacíI=drahI=vodních=cesíI=leíášť=a=jánČch=druhů=
doéravóK=mlochó=a=korádoró=doéravní=ánfrasírukíuró=se=obvókle=samosíaíně=
mlochó=a=korádoró=doéravní=ánfrasírukíuró=bez= vómezují=v=éříéadechI=kdó=vóužáíí=éozemků=doéravních=síaveb=a=zařízeníI=
zejména=z=důvodu=áníenzáíó=doéravó=a=jejách=negaíávních=vlávůI=vólučuje=začleJ
rozlášení========
nění=íakovČch=éozemků=do=éloch=jáného=zéůsobu=vóužáííI=a=dále=íehdóI=kdó=je=
vómezení=éloch=doéravó=nezbóíné=k=zajášíění=doéravní=éřísíuénosíáI=naéříklad=
éloch=vČrobóI=éloch=občanského=vóbavení=éro=maloobchodní=érodejI=éloch=
těžbó=nerosíůK=
mlochó=a=korádoró=doéravní=ánfrasírukíuró=se=éro=účeló=íoho=územního=élánu=dále=člení=naW======================

DS

=

mlochó=sálnáční=doéravó=

=mlochó=a=korádoró=sálnáční=doéravó=zahrnují=zéravádla=sálnáční=éozemkó=dálnácI=
sálnác=fKI=ffK=a=fffK=ířídó=a=mísíních=komunákací=fK=a=ffK=ířídóI=vČjámečně=íéž=mísíJ
ních=komunákací=fffK=ířídóI=kíeré=nejsou=zahrnuíó=do=jánČch=élochI=včeíně=éoJ
zemkůI=na=kíerČch=jsou=umísíěnó=součásíá=komunákaceI=naéříklad=náséóI=
zářezóI=oéěrné=zdáI=mosíó=a=doérovodné=a=ázolační=zeleněI=a=dále=éozemkó=
síaveb=doéravních=zařízení=a=doéravního=vóbaveníI=naéříklad=auíobusová=
nádražíI=íermánálóI=odsíavná=síání=éro=auíobusó=a=nákladní=auíomobálóI=hroJ
madné=a=řadové=garáže=a=vČznamné=odsíavné=a=éarkovací=élochóI=areáló=

RR=
=

=

hód E*)

mlochó s rozdílným zéůsobem vóužáíí
Eéojmó vóskóíující se jak v íexíové íak á
grafácké čásíá územního élánu)

DZ

=

T

mlochó=a=korádoró=íechnácké=ánfrasírukíuró=
bez=rozlášení=================

mlochó=drážní=doéravó=

Tímío éojmem se rozumí:
údržbó=éozemních=komunákacíI=čeréací=síanáce=éohonnČch=hmoíK=
=mlochó=a=korádoró=drážní=doéravó=zahrnují=zéravádla=obvod=dráhóI=včeíně=
náséůI=zářezůI=oéěrnČch=zdíI=mosíůI=kolejášť=a=doérovodné=zeleněI=dále=
éozemkó=zařízení=éro=drážní=doéravuI=naéříklad=síanáceI=zasíávkóI=násíuéášíě=
a=éřísíuéové=cesíóI=érovozní=budovó=a=éozemkó=deéI=oéravenI=vozovenI=
překladášť=a=sérávních=budovK=
mlochó=a=korádoró=íechnácké=ánfrasírukíuró=zahrnují=zejména=éozemkó=vedeníI=
síaveb=a=s=námá=érovozně=souvásející=zařízení=íechnáckého=vóbaveníI=naéříklad=
vodovodůI=vodojemůI=kanalázaceI=čásííren=odéadních=vodI=síaveb=a=zařízení=
éro=nakládání=s=odéadóI=írafosíanácI=energeíáckČch=vedeníI=komunákačních=
vedení=a=zařízení=veřejné=komunákační=sííěI=elekíronáckČch=komunákačních=
zařízení=veřejné=komunákační=sííě=a=érodukíovodóK=poučásíí=íěchío=éloch=
mohou=bČí=á=éozemkó=souvásející=doéravní=ánfrasírukíuró=a=élochó=veřejnČch=
érosíransívíK=mlochó=a=korádoró=íechnácké=ánfrasírukíuró=se=obvókle=samosíaíně=
vómezují=v=éříéadechI=kdó=vóužáíí=éozemků=éro=íuío=ánfrasírukíuru=vólučuje=
jejách=začlenění=do=éloch=jáného=zéůsobu=vóužáíí=a=kdó=jáné=vóužáíí=íěchío=
éozemků=není=možnéK=s=osíaíních=éříéadech=se=v=élochách=jáného=zéůsobu=
vóužáíí=vómezují=éouze=írasó=vedení=íechnácké=ánfrasírukíuróK=

mlochó=a=korádoró=íechnácké=ánfrasírukíuró=se=éro=účeló=íoho=územního=élánu=dále=člení=naW======================

TV

=

mlochó=éro=vodní=hoséodářsíví====

TE

=

=mlochó=éro=energeíáku===========

TO

=

mlochó=íechnáckého=zabezéečení=
obce=

P

mlochó=veřejnČch=érosíransíví=====

=mlochó=a=korádoró=zahrnují=zejména=éozemkó=vedení=éro=vodní=hoséodářsíví=
EvodovodóI=kanalázaceF=a=síaveb==zařízení==s=námá=érovozně=souvásejícíchK=
poučásíí=íěchío=éloch=a=korádorů=mohou=bČí=á=éozemkó=souvásející=doéravní=
ánfrasírukíuróK=
=mlochó=a=korádoró=zahrnují=zejména=éozemkó=vedení=éro=energeíácká=zařízení=
EelekírorozvodóI=rozvodó=élónu=a=íeélaI=érodukíovodóF=a=síaveb==zařízení==s=
námá=érovozně=souvásejícíchK=poučásíí=íěchío=éloch=mohou=bČí=á=éozemkó=
souvásející=doéravní=ánfrasírukíuró=a=veřejnČch=érosíransívíK=
=mlochó=určené=éro=umísťování=síaveb=a=zařízení=sloužících=k=zabezéečení=
údržbó=veřejnČch=éloch=a=érosíransíví=Eíechnácké=a=úkládové=službóX=sběrI=
zéracování=a=lákvádace=odéaduI=skládkó=a=séalovnó=odéaduI=aéodKFK=
mlochó=veřejnČch=érosíransíví=se=obvókle=samosíaíně=vómezují=za=účelem=
zajášíění=éodmínek=éro=éřáměřené=umísíěníI=rozsah=a=dosíuénosí=éozemků=
veřejnČch=érosíransíví=a=k=zajášíění=éodmínek=éro=jejách=užívání=v=souladu=s=
jejách=vČznamem=a=účelemK=
mlochó=veřejnČch=érosíransíví=zahrnují=zéravádla=síávající=a=navrhované=
éozemkó=jednoílávČch=druhů=veřejnČch=érosíransíví=a=další=éozemkó=souváseJ
jící=doéravní=a=íechnácké=ánfrasírukíuró=a=občanského=vóbaveníI=slučáíelné=s=
účelem=veřejnČch=érosíransívíK=

pmíšÉnÝ využáíí

S

mlochó=a=korádoró=smíšeného=vóužáíí========

mlochó=charakíerásíácké=různorodosíí=funkcíX=kombánace=vzájemně=se=nerušíJ
cích=funkcí=bez=séecáfákace=funkce=éřevažujícíK=

mlochó=smíšeného=vóužáíí=se=éro=účeló=íoho=územního=élánu=dále=člení=naW======================

SO

=

mlochó=smíšené=obóíné=======

SK

=

horádoró=smíšené=bez=rozlášení=

=mlochó=smíšené=obóíné=se=obvókle=samosíaíně=vómezují=v=éříéadechI=kdó=s=
ohledem=na=charakíer=zásíavbóI=její=urbanásíáckou=sírukíuru=a=zéůsob=jejího=
vóužáíí=není=účelné=členáí=území=na=élochó=bódlení=a=občanského=vóbavení=a=
je=nezbóíné=vóloučáí=umásťování=síaveb=a=zařízeníI=snážujících=kvaláíu=érosíředí=
v=íéío=élošeI=naéříklad=éro=íěžbuI=huínácívíI=chemááI=íěžké=sírojírensívíI=asaJ
nační=službóK=mlochó=smíšené=obóíné=zahrnují=zéravádla=éozemkó=síaveb=éro=
bódleníI=éříéadně=síaveb=éro=rodánnou=rekreacáI=éozemkó=občanského=vóbaJ
vení=a=veřejnČch=érosíransíví=a=dále=éozemkó=souvásející=doéravní=a=íechnácké=
ánfrasírukíuróK=ao=éloch=smíšenČch=obóínČch=lze=zahrnuí=éouze=éozemkó=
síaveb=a=zařízeníI=kíeré=svČm=érovozováním=a=íechnáckČm=zařízením=nenaruJ
šují=užívání=síaveb=a=zařízení=ve=svém=okolí=a=nesnážují=kvaláíu=érosíředí=
souvásejícího=územíI=naéříklad=nerušící=vČroba=a=službóI=zemědělsívíI=kíeré=
svČm=charakíerem=a=kaéacáíou=nezvóšují=doéravní=záíěž=v=územíK=
horádoró=u=kíerČch=nelze=jednoznačně=určáí=majoráíní=éodíl=EzasíouéeníF=jedJ
noílávČch=lánáovČch=síaveb=a=není=účelné=je=samosíaíně=vóčleňovaíK=Zéravádla=
zahrnují=éozemkó=éro=umísíění=síaveb=doéravní=a=íechnácké=ánfrasírukíuróI=
éoéřK=mohou=á=obsahovaí=éozemkó=éro=lánáové=síavbó=éroíáéovodňové=ochranó=

RS=
=

=

hód E*)

mlochó s rozdílným zéůsobem vóužáíí
Eéojmó vóskóíující se jak v íexíové íak á
grafácké čásíá územního élánu)

Tímío éojmem se rozumí:
EnaéřK=ochranné=hráze=a=síěnóFK=poučásíí=korádorů=budou=á=éozemkó=éro=
souvásející=zařízeníI=jejáchž=umísíění=ve=séolečném=korádoru=se=funkčně=
nevólučuje=a=negaíávně=neovlávňujeK=

sČrobaI sklady

V

mlochó=vČrobó=a=skladování=======================

mlochó=určené=éro=érůmóslovou=nebo=zemědělskou=vČrobuI=éro=skladováníI=
éro=zařízení=íěžbó=a=zéracování=surován=érvovČrobóI=éro=vČrobní=službó=a=éro=
čánnosíá=séojené=s=érovozováním=sííí=íechnácké=ánfrasírukíuróK=mlochó=vČrobó=a=
skladování=se=obvókle=samosíaíně=vómezují=v=éříéadechI=kdó=vóužáíí=éozemků=
naéříklad=síaveb=éro=vČrobu=a=skladování=a=zemědělskČch=síaveb=z=důvodu=
negaíávních=vlávů=za=hranácí=íěchío=éozemků=vólučuje=začlenění=éozemků=s=
těmáío=vlávó=do=éloch=jáného=zéůsobu=vóužáííK=
mlochó=vČrobó=a=skladování=zahrnují=zéravádla=éozemkó=síaveb=a=zařízení=éro=
vČrobu=a=skladováníI=naéříklad=éro=íěžbuI=huínácívíI=íěžké=sírojírensívíI=chemááI=
skladové=areálóI=éozemkó=zemědělskČch=síaveb=a=éozemkó=souvásející=
veřejné=ánfrasírukíuróK=mlochó=vČrobó=a=skladování=se=vómezují=v=dosíaíečné=
vzdálenosíá=od=éloch=bódleníI=rekreace=a=občanské=vóbavenosíá=I==v=éřímé=
návaznosíá=na=élochó=doéravní=ánfrasírukíuróI=z=náchž=musí=bČí=z=nách=éřísíuéJ
néK=

mlochó=vČrobó=a=skladování=se=éro=účeló=íoho=územního=élánu=dále=člení=naW======================

VD

mlochó=určené=éro=íakovČ=druh=vČrobó=EvČrobních=služebFI=kíerČ=není=vhodné=
začlenáí=do=éloch=bódleníI=éroíože=nelze=jednoznačně=vóloučáí=možnosí=negaJ
íávního=ovlávňování=éloch=bódlení=EzvČšené=hladánó=hlukové=záíěžeI=éravděéoJ
dobnosí=únáku=éachovČch=láíek=do=ovzdušíI=zvČšená=emáse=érachovČch=čásJ
íácIaéodKFI=ale=současně=lze=vhodnou=lokalázacá=a=uséořádáním=síaveb=na=
éozemku=a=síavebnímá=oéaířenímá=na=objekíech=elámánovaí=éříéadnČ=negaíávní=
vlávó=na=bódlení=na=úroveň=odéovídající=élaínČm=érávním=éředéásům=v=ochraně=
zdravíK==
jezá=drobnou=vČrobu=a=vČrobní=službó=lze=zařadáí=naéřK=Enení=konečnČm=
vČčíemF=W=
·= oděvní=a=íexíální=érovozovnó=Emaloséráová=vČroba=na=zakázkuFI=vČroJ
ba=a=oéravó=koženČch=a=gumovČch=vČrobkůX=vČroba=a=oéravnó=lékařJ
mlochó=drobné=vČrobó=a=vČrobních=
skČch=éřísírojůI=násírojů=a=zdravoínáckČch=éoířebXvČroba=bóíovČch=
služeb=
doélňkůI=doélňků=síravóI=zéracování=báoérodukíů=a=vČroba=báoéoíraJ
ván=
·= vČroba=a=oéravó==J=šéerkůI=séoríovních=éoířebI=hudebních=násírojůI=
hraček=a=modelůI=knáhařskČch=vČrobkůI=uměleckého=sklaI=éorcelánu=
a=keramákóI=éoířeb=éro=chovaíeleI=včelaře=a=róbářeI=svíčekI=razííekI=
klíčůI=čalouněnČch=vČrobků=
·= éológrafácká=vČrobaI=ajK==
mlochó=drobné=vČrobó=se=vómezují=na=obvodě=éloch=érůmóslové=vČrobó=a=
skladůI=éoéřK=mezá=élochamá=bódlení=a=élochamá=éro=vČrobu=a=skladování=a=
v=návaznosíá=na=élochó=bódleníK=s=éříéadě=éochóbnosíá=zda=jde=o=drobnou=
vČrobuI=éoéřK=vČrobní=službóI=budou=élochó=zařazenó=do=éloch=érůmóslové=
vČrobó=a=skladůK=

sodní élochy a íoky

W

mlochó=vodní=a=vodohoséodářské=bez=rozláJ
šení===

sodní=élochó=a=íokóI=vodohoséodářské=élochó=a=zařízení=éro=sledování=a=
regulacá=vodního=režámuK=mlochó=vodní=a=vodohoséodářské=se=vómezují=za=
účelem=zajášíění=éodmínek=éro=nakládání=s=vodamáI=ochranu=éřed=jejách=
škodlávČmá=účánkó=a=suchemI=regulacá=vodního=režámu=území=a=élnění=dalších=
účelů=síanovenČch=érávnímá=éředéásó=uéravujícímá=éroblemaíáku=na=úseku=vod=
a=ochranó=éřírodó=a=krajánóK=mlochó=vodní=a=vodohoséodářské=zahrnují=éoJ
zemkó=vodních=élochI=koróí=vodních=íoků=a=jáné=éozemkó=určené=éro=éřevažuJ
jící=vodohoséodářské=vóužáííK=

ZÉlÉň sídÉlní

ZS

mlochó=sídelní=zeleně======

mlochó=s=vósokČm=éodílem=zeleněI=vodních=éloch=a=íoků=v=zasíavěném=území=
a=zasíaváíelnČch=élocháchX=éřírodní=a=uměle=založená=zeleňK=mlochó=vóhrazeJ
né=zeleněI=nezahrnuíé=do=éloch=občanské=vóbavenosíáI=hásíoráckČch=zahradI=
aéodK=

RT=
=

=

mlochó s rozdílným zéůsobem vóužáíí
Eéojmó vóskóíující se jak v íexíové íak á
grafácké čásíá územního élánu)

hód E*)

Tímío éojmem se rozumí:

mlochó=sídelní=zeleně=se=éro=účeló=íoho=územního=élánu=dále=člení=naW======================

ZP

mlochó=éarkůI=hásíoráckČch=zahrad=

ZX

mlochó=zeleně=osíaíní=a=séecáfácké=

=mlochó=zeleně=Eéarkó=hásíoráckéI=měsískéI=lázeňskéX=osíaíní=veřejně=éřísíuéné=
éozemkó=a=fragmeníó=zeleně=sloužící=k=rekreacá=a=odéočánkuF=
=lsíaíní=sídelní=zeleň=–=élochó=vegeíačního=éorosíuW=zeleň=doérovodná=éodél=
vodoíečíI=lánáovČch=íras=íechnácké=a=doéravní=ánfrasírukíuróX=zeleň=ochranná=éřá=
obvodu=éloch=jáného=funkčního=vóužáííX=élochó=soukromé=zeleněW=nezasíaváíelJ
né=zahradóK=

ZÉlÉň v krajáně

KZ

mlochó=krajánné=zeleně=============

mlochó=zeleně=na=nelesních=éozemcích=mámo=zasíavěné=území=a=zasíaváíelné=
élochóI=doérovodná=a=rozéíČlená=krajánná=zeleň=mámo=élochó=éřírodníK=

mlochy zÉmědělskÝ

Z

mlochó=zemědělské====

Zemědělskó=vóužívaná=krajánná=élochaI=élochó=zemědělské=zahrnující=zeměJ
dělské=éozemkó=íříděné=éodle=druhůI=včeíně=éolních=cesíI=rozéíČlené=zeleněI=
mezíI=íeras=a=íerénních=úéravK=mlochó=zemědělské=se=obvókle=samosíaíně=
vómezují=za=účelem=zajášíění=éodmínek=éro=éřevažující=zemědělské=vóužáííK=
mlochó=zemědělské=zahrnují=zejména=éozemkó=zemědělského=éůdního=fonduI=
éozemkó=síavebI=zařízení=a=jánČch=oéaíření=éro=zemědělsíví=a=éozemkó=
souvásející=doéravní=a=íechnácké=ánfrasírukíuróK=

mlochy lÉsní

L

mlochó=lesní=se=obvókle=samosíaíně=vómezují=za=účelem=zajášíění=éodmínek=
vóužáíí=éozemků=éro=lesK==mlochó=lesní=zahrnují=zejména=éozemkó=určené=k=
élnění=funkcí=lesa=EmrmciFI=éozemkó=síaveb=a=zařízení=lesního=hoséodářsíví=
a=éozemkó=souvásející=doéravní=a=íechnácké=ánfrasírukíuróK=

mlochó=lesní=====

=
moznK=
EG)=–=kódI=kíerČ=umožňuje=ádeníáfákacá=éloch=v=grafácké=čásíá==
=
aalší éojmó uélaíněné
zejména v íexíové čásíá:
velkoobchod=

Tímío éojmem se rozumí:

- nákué=a=érodej=bez=éřeměnó=nového=nebo=éoužáíého=zbožíX=jedná=se=o=érodej=zboží=maloobJ

maloobchod=

-

érodejna

-

chodníkůmI=érůmóslovČm=nebo=obchodním=užávaíelůmI=orgánům=veřejné=sérávóI=érofesním=
séecáalásíům=čá=osíaíním=velkoobchodníkům=nebo=zérosíředkovaíelůmI=kíeří=nakuéují=zboží=na=
účeí=ířeíí=síranóK==
gsou=zde=zahrnuíó=čánnosíá=velkoobchodníků=s=vlasínáckČm=érávem=k=érodávanému=zboží=J=
naéřK=jednaíelůI=uschovaíelůI=érůmóslovČch=dásírábuíorůI=vČvozcůI=dovozcůK=maíří=sem=íaké=
zérosíředkovaíeléI=komásáonářáI=nákuéní=ceníraI=družsíva=aídKI=zabČvající=se=érodejem=zeměJ
dělskČch=érodukíůK==
selkoobchodnícá=zéravádla=érovádějí=ve=vlasíní=režáá=oéerace=souvásející=s=érodejem=zboží=J=
naéřK=koméleíacá=zbožíI=ířídění=nebo=rozdělování=zboží=do=věíších=čá=menších=objemů=EnaéřK=
léčávaF=nebo=do=jakosíních=ířídI=míšení=zboží=Emíchání=směsí=J=naéřK=vína=nebo=éískuFI=élnění=
do=lahvíI=baleníI=skladování=včK=éříéadného=chlazení=nebo=mraženíI=čášíění=a=sušení=zemědělJ
skČch=érodukíůI=dodávku=a=moníáž=zbožíK=
Přá=velkoobchodním=nákuéu=a=érodejá=se=éředéokládá=zéravádla=éřesun=zboží=o=věíších=objeJ
mech=vóžadující=vóšší=nárokó=na=doéravuI=skladovacíI=érodejní=a==manáéulační==érosíoróI=
s=věíším=éředéokladem=rušávČch=vnějších=vlávů=Ehluk=z=doéravó=a=manáéulace=se=zbožímF===
nákué=a=následnČ=érodej=bez=éřeměnó=nového=nebo=éoužáíého=zboží=nejšárší=veřejnosíá=éro=
osobní=éoířebuI=nebo=užáíí=éřevážně=v=domácnosíá=érosířednácívím=érodejen=EobchodůFI=éroJ
dejních=síánkůI=zásálkovČch=obchodůI=éouláčních=obchodníkůI=séoířebních=družsíevI=dražebJ
ních=domů=aídKK=maíří=sem=íaké=oéerace=souvásející=s=érodejem=zbožíI=érováděné=ve=vlasíní=
režááK=
objekí=EobchodFI=ve=kíerém=se=realázuje=nákué=a=érodej=nového=nebo=éoužáíého=zboží=EéoíraváJ
nářského=á=neéoíravánářskéhoF=nejšárší=veřejnosíá=éro=osobní=éoířebu=nebo=užáíí=éřevážně=v=
domácnosíáK=mokud=je=dále=v=íexíu=uváděné=dělení=dle=velákosíá=érodejní=élochó=na=maléI=síředJ
níI=velké=a=velkoélošnéI=cháée=seI=že=vždó=obsahují=soríámení=éoíravánářského=zbožíK=mrodejnó=
neobsahující=soríámení=éoíravánářského=zboží=se=řadí=mezá=érodejnó=osíaíníK=r=érodejenI=ve=

RU=
=

=

aalší éojmó uélaíněné
zejména v íexíové čásíá:

Tímío éojmem se rozumí:

malá=érodejna

-

sířední=érodejna

-

velká=érodejna

-

velkoélošná=érodejna=

-

maloobchodní=érodejna=ve=
vazbě=na=hlavní=funkcá=

-

maloobchodní=érodejnó=
osíaíní=

-

nevČrobní=službó=

osíaíní=nevČrobní=službó=

síanovení=vČškové=hladánó=
zásíavbó=nad=okolním=
íerénem=

kíerČch=se=umožní=kuéujícímu=nakuéovaí=zboží=ve=skladovČch=érosíorechI=je=součásíí=uváděné=
érodejní=élochó=á=élocha=íakío=éřísíuénČch=skladovČch=élochK=
maloobchodní=érodejna=s=érodejní=élochou=menší=jak=NMM=mO=–=naéřK=malá=érodejna=
s=obsluhouI=éoéřK=érodejna=samoobslužná
maloobchodní=érodejna=s=érodejní=élochou=v=rozéěíí=od=NMN=do=4MM=mO=–=naéřK=samoobslužná=
érodejna=s=éřevahou=éoíravánářského=soríámeníu=a=základního=zboží=denní=éoířebó
maloobchodní=érodejna=s=érodejní=élochou=v=rozéěíí=od=4MN=do=N=RMM=mO=–=samoobslužná=
érodejnaI=malČ=suéermarkeí=Esamoobslužná=érodejna=éoíravánářského=soríámeníu=a=základního=
zboží=denní=éoířebóFI=dáskoníní=érodejna
maloobchodní=érodejna=s=érodejní=élochou=v=rozéěíí=od=N=RMN=mO=do=RMMM=mO=JvelkČ=suéermarJ
keíI=malČ=hóéermarkeí=EérodK=élocha=do=RMMM=mOFI=malČ=obchodní=důmI=samoobslužné=ceníJ
rumI=vČjámečně=á=velkČ=hóéermarkeí=s=érodejní=élochou=>RMMMmO=
érodejnaI=kíerá=je=součásíí=vČrobnóK=Cháée=se=éřímČ=érodej=vČrobků=vóráběnČch=v=élošeI=ve=
kíeré=je=éovolena=vČrobní=čánnosí=EéoéřK=vČrobní=službóI=éekárna=a=érodej=éečáva=veřejnosJ
íáIaéodKF=
maloobchodní=érodejnó=bez=éoíravánářského=zboží=nezařazené=v=érodejnách=malČchI=síředJ
níchI=velkČch=a=velkoélošnČchK=mrodejní=élocha=>=NMM=mO=<NRMMmOK=
Zde=se=zařazujíW=
·= érodejnó=séojené=s=bódlením=majáíele=Enení=éodmínkouF=a=jsou=zéravádla=značkově=
zaměřené=na=určáíČ=druh=vČrobkuI=éoéřK=soríámení=neéoíravánářského=zboží=Eoleje=do=
auíomobálůI=éříslušensíví=do=auíomobálůI=síroje=na=údržbu=éloch=kolem=oa=I=síroje=éro=
žávnosíníkóI=bazénó=a=éříslušensívíI=aéodKF=
·= érodejnó=séecáálníI=zaměřené=na=hobbóI=nábóíekI=bóíovČ=íexíál=a=koberceI=aéodK=
jezá=osíaíní=érodejnó=se=nezařazují=érodejnó=s=rušávČmá=vlávó=na=okolí=jako=naéřK=érodej=síavebJ
ního=maíeráálu=EkusovČ=á=sóékČFI=érodej=huíního=maíeráálu=včeíně=úéravó=a=éříéravó=odebíranČch=
vČrobkůI=érodej=éohonnČch=hmoíI=érodej=vozádel=séojenČ=s=oéravou=a=údržbouI=aéodK=Tóío=
érodejnó=budou=éřá=síavebním=řízení=éosuzovánó=ándáváduálně=a=jejách=éovolení=se=zařazuje=
vždó=mezá=éodmíněně=éříéusíné=vóužáíí=vómezené=élochóI=éokud=dále=v=íexíové=čásíá=není=
síanoveno=jánakK=
érovedení=službóI=jejímž=vČsledkem=není=zhoíovení=nového=vČrobkuK==
Zde=se=zařazují=zejména=zařízeníI=kíerá=nesnážují=kvaláíu=érosíředí=a=éohodu=bódlení=ve=vómeJ
zené=éloše=a=jsou=slučáíelná=s=bódlením=Enení=konečnČm=vČčíem=zařízeníFW=
·= naéřK=cesíovní=kancelářI=hlídání=děííI=osíraha=objekíůI=éoradenské=službóI=éůjčovní=
službóI=úkládové=službóI=dezánfekční=a=deraíázační=službóI=resíaurování=hudebních=
násírojů=a=šéerkůI=kadeřnácívíI=kosmeíácké=službóI=saunóI=soláráaI=masážní=salónóI=
oéravó=obuváI=oéravó=oděvůI=oéravó=kožené=galaníeráeI=oéravnó=hodán=a=klenoíůI=
oéravnó=mobálůI=elekíroséoířebáčů=éro=domácnosíI=vádeoéůjčovnóI=zahradní=službóI=
fáíness=klubóI=žehlírnó=a=mandlovnóI=kožešnácívíI=sklenářsívíI=knáhařsívíI=oéravnó=
jízdních=kolI=aíeláeró=éro=íeíováníI=érojekční=kancelářeI=aéodK=
Taío=zařízení=jsou=vhodná=k=začlenění=do=éloch=bódleníI=nebo=smíšenČch=obóínČch===
érovedení=službóI=jejímž=vČsledkem=není=zhoíovení=nového=vČrobkuK==
Zde=se=zařazují=zejména=zařízeníI=u=kíerČch=nelze=vóloučáí=negaíávní=vlávó=na=érosíředí=a=éohoJ
du=bódlení=ve=vómezené=éloše=a=z=íěchío=důvodů=nejsou=slučáíelná=s=bódlením=Enení=konečnČm=
vČčíem=zařízeníFW=
·= chemácké=čášíění=íexíáláíI=barvení=íexíáláíI=auíooéravnóI=auíoservásóI=oéravó=nábóíkuI=
zámečnácívíI=velké=érádelnóIsíředáska=údržbó=bóíového=fonduI=chov=a=vČcvák=ésůI=
půjčovnó=lešeníI=aéodK=
Taío=zařízení=nejsou=vhodná=k=začlenění=do=éloch=bódleníI=nebo=smíšenČch=obóínČchK
maxK=vČška=síavbó=všech=konsírukcí=Evčeíně=sířechóFK=mokud=je=síávající=objekí=vóšší=než=je=
uvedena=éříéusíná=hladánaI=síavba=sá=dále=zachovává=síávající=vČškuI=ale=nelze=já=jáž=více=zvóJ
šovaíK=mro=nážší=síavbó=je=síanovena=jako=hladána=maxámální=Eéro=éříéadné=érovedení=nadsíavJ
bóFK=sČjámku=lze=učánáí=éouze=u=komínů=síaveb=éro=vČrobu=íeélaI=síaveb=církevních=a=síaveb=
sloužících=k=smuíečním=obřadům=EvěžI=zvonáceI=aéodKF=

RV=
=

=

aalší éojmó uélaíněné
zejména v íexíové čásíá:
koefácáení=míró=zasíavění=
éozemků=EhZmF=

korádor=

Tímío éojmem se rozumí:
vójadřuje=éoměr=élochó=éozemku=zasíavěné=budovamá=a=élochó=celého=éozemku=Eskuéánó=
éozemkůFK=kejedná=se=o=élochu=zasíavěnou=–=dle=kaíasírálního=zákonaI=ale=o=érůměí=éůdorósJ
né=élochó=nadzemních=éodlaží=budov=do=íerénuK=
Zjednodušeně=Ea=éro=vČčeí=koefácáeníu=dosíaíečněF=lze=íuío=élochu=zjásíáí=odměřením=z=kaíasíJ
rální=maéó=EN=W=NMMMI=N=W=OMMMI=N=W=OUUMFK=
hz=Z=zKélKLm=
hz Z=koefácáení=zasíavění=
zKélK Z=élocha=zasíavěná=budovamá=
m=Z=élocha=éozemku=Eskuéánó=éozemkůF=
élocha=vómezená=éro=umísíění=vedení=doéravní=a=íechnácké=ánfrasírukíuró=nebo=oéaíření=neJ
síavební=éovahó=

nezasíavěné=území=
zasíavěné=území=

éozemkó=nezahrnuíé=do=zasíavěného=území=nebo=do=zasíaváíelné=élochó=
území=vómezené=územním=élánem=nebo=éosíuéem=dle=élaínČch=érávních=éředéásů=

zasíaváíelná=élocha=
élocha=éřesíavbó=

élocha=vómezená=k=zasíavění=v=územním=élánu==
élocha=vómezená=ke=změně=síávající=zásíavbóI=k=obnově=nebo=oéěíovnému=vóužáíí=znehodnoJ
ceného=území=

přesíavba=zemního=íělesa=
sálnáceI=nebo=mísíní=komuJ
nákace=EkřážovaíkóF=

přesíavbou=zemního=íělesa=sálnáce=nebo=mísíní=komunákace=EéoéřK=křážovaíkóF=se=cháée=rozšíJ
ření=korunó=komunákaceI=změna=náveleíó=nebo=éřemísíění=osó=komunákace=íakI=že=nelze=zaJ
chovaí=éůvodní=vnější=éůdorósné=nebo=vČškové=ohranáčení=sálnáceI=mísíní=komunákace=EkřážoJ
vaíkóFK==
élochó=a=korádoróI=s=cílem=érověřáí=možnosíá=budoucího=vóužáííI=jejách=dosavadní=vóužáíí=nesmí=
bČí=měněno=zéůsobemI=kíerČ=bó=znemožnál=nebo=éodsíaíně=zíížál=érověřované=budoucí=vóužáíí=

územní=rezerva=
veřejně=éroséěšná=síavba=

síavba=éro=veřejnou=ánfrasírukíuru=určená=k=rozvojá=nebo=ochraně=území=obceI=kraje=nebo=síáíuI=
vómezená=ve=vódané=územně=élánovací=dokumeníacá=

veřejně=éroséěšné=oéaíření=

oéaíření=nesíavební=éovahó=sloužící=ke=snážování=ohrožení=území=a=k=rozvojá=anebo=k=ochraně=
přírodníhoI=kulíurního=a=archeologáckého=dědácívíI=vómezené=ve=vódané=územně=élánovací=
dokumeníacá=

fKAKNSK ÚaAgb l mlČTr ifpTŮ ÚZbjkÍel miÁkr A mlČTr
sÝhobpŮ h kĚjr mŘfmlgbkÉ doAcfChÉ ČÁpTf
N4VK== Územní=élán=obsahuje:=
– fK=AK=Texíovou=čásíI=kíerá=obsahuje=RU=síran=íexíuK=
– fK=BK=drafáckou=čásíIkíerá=se=skládá=z=íěchío=vČkresů:=
oznK
názÉv vČkrÉsu
vČkrÉJ
su
fKBKNK=
sČkres=základního=členění=území=N=:=RMMM=
fKBKOK=
elavní=vČkres=N=:=RMMM=
fKBKPK=
honceéce=íechnácké=ánfrasírukíuró=N=:=RMMM=
fKBK4K=
sČkres=veřejně=éroséěšnČch=síavebI=oéaíření=a=asanací=N:RMMM
=
=
moznK:=legK=Z=legenda=k=jednoílávČm=vČkresům=
=

SM=
=

éočÉí
lásíů
RHlegK=
RHlegK=
RHlegK=
RHlegK=

